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ภาค ๒ 
แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรือ่ง 







 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภาค ๒ 
แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง 

 
บทที่ ๑ การนําหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใชวินิจฉัย 
 ในคดีปกครอง  ๑ 
 ๑. หลักความเสมอภาค (การหามการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม)  ๑ 
 ๒. หลักการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ๙ 
 ๓. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ๑๐ 
 ๔. หลักการมีสวนรวมของประชาชน ๒๖ 
 ๕. หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยความแนนอนและความชัดเจน 
  ของกฎหมาย ๓๐ 
 ๖. หลักความไดสัดสวน ๓๐ 
 

บทที่ ๒ คดีปกครองเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๔๑ 
 ๑. การออกกฎเกณฑเก่ียวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ๔๑ 
 ๒. การออกคําสั่งเก่ียวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ๔๔ 
 ๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ๕๔ 
  ๓.๑ การควบคุมมลพิษ ๕๔ 
   ๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง ๕๔ 
   ๓.๑.๒ มลพิษทางน้ํา ๕๙ 
   ๓.๑.๓ มลพิษอ่ืนและของเสยีอันตราย ๖๕ 
  ๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ๗๒ 
  ๓.๓ การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ๗๓ 
 ๔. ความรับผิดในคาเสียหายหรือคาทดแทนของรัฐ ๘๓ 
 

บทที่ ๓ คดีปกครองเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค ๙๕ 
 ๑. กรณีเก่ียวกับอาหาร ๙๕ 
 ๒. กรณีเก่ียวกับยา ๑๐๒ 
 ๓. กรณีเก่ียวกับสินคาไมปลอดภัย ๑๐๒ 
 ๔. กรณีเก่ียวกับเรื่องรองเรียนหนวยงานคุมครองผูบริโภค ๑๐๒ 
 ๕. กรณีเก่ียวกับรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสอง ๑๑๘ 
  



 
 

 

 

          (๒)

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

บทที่ ๔ คดีปกครองเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง ๑๒๓ 
 ๑. การควบคุมอาคาร ๑๒๓ 
  ๑.๑ ขอพิพาทเก่ียวกับการฟองเพิกถอนกฎ ๑๒๓ 
   ๑.๑.๑ กฎกระทรวง ๑๒๓ 
   ๑.๑.๒ ขอบัญญัติทองถิ่น ๑๒๓ 
  ๑.๒ ขอพิพาทเก่ียวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจงตามกฎหมาย  
   วาดวยการควบคุมอาคาร ๑๒๓ 
   ๑.๒.๑ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นไมออกใบอนุญาต   

ไมตออายุใบอนุญาต หรือไมออกใบรับแจงตามคําขอ ๑๒๓ 
   ๑.๒.๒ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 
    โดยมิชอบ ๑๔๐ 
  ๑.๓ ขอพิพาทเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการกับ  
   ผูฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ๑๕๑ 
   ๑.๓.๑ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ 
    ไมดําเนินการกับผูกอสรางฯ อาคารโดยรุกล้ําที่สาธารณะ ๑๕๑ 
   ๑.๓.๒ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ 
    ไมดําเนินการกับผูกอสรางฯ อาคารโดยเวนระยะ 
    หรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา 
    หรือที่สาธารณะโดยฝาฝนกฎหมาย ๑๕๔ 
   ๑.๓.๓ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ 
    ไมดําเนินการกับผูกอสรางฯ อาคารในบริเวณ 
    ที่มีการกําหนดหามตามกฎหมายวาดวย 
    การควบคุมอาคารหรือกฎหมายอ่ืน ๑๖๐ 
   ๑.๓.๔ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ 
    ไมดําเนินการกับผูกอสรางฯ โดยฝาฝนกฎหมาย 
    วาดวยการควบคุมอาคารกรณีอ่ืน ๆ ๑๖๐ 
  ๑.๔ ขอพิพาทเก่ียวกับคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหผูฝาฝน 
   กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดําเนินการ ๑๗๕ 
   ๑.๔.๑ กรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายที่สามารถแกไข 
    เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได  ๑๗๕ 
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   ๑.๔.๒ กรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายที่ไมสามารถแกไข 
    เปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดหรือเจาของอาคาร 
    มิไดปฏิบัติตามคําส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลง 
    ของเจาพนักงานทองถิ่น ๑๘๖ 
  ๑.๕ ขอพิพาทเก่ียวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
   ของเจาพนักงานทองถิ่น ๒๐๔ 
  ๑.๖ ขอพิพาทเก่ียวกับการยื่นคําขอตอศาลเพ่ือใหมีคําส่ังจับกุม 
   และกักขังบุคคลซ่ึงฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
   วาดวยการควบคุมอาคาร  ๒๐๔ 
 ๒. การผังเมือง  ๒๐๔ 
 

บทที่ ๕ คดีปกครองเก่ียวกับการจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน  
 และกิจการโทรคมนาคม ๒๐๙ 

๑. กรณีเก่ียวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  
   กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ ๒๐๙ 

๒. กรณีเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
 และกิจการโทรทัศน ๒๐๙ 

 ๓. กรณีเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒๒๑ 
  ๔. กรณีเก่ียวกับกิจการวิทยุคมนาคม ๒๒๑ 
 

บทที่ ๖ คดีปกครองเก่ียวกับรัฐวสิาหกิจ ๒๒๗ 
 ๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ๒๒๗ 
 ๒. การเปลี่ยนสถานะของรฐัวิสาหกิจ ๒๓๐ 
 ๓. การยุบเลกิรัฐวิสาหกิจ ๒๓๐ 
 

บทที่ ๗ คดีปกครองเก่ียวกับการลงทุน การเงนิ การคลัง และการธนาคาร ๒๓๑ 
 ๑. การลงทุน  ๒๓๑
 ๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร ๒๓๙ 
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บทที่ ๘ คดีปกครองเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม ๒๔๗ 
 ๑. การพาณิชยและอุตสาหกรรมการเกษตร ๒๔๗ 
 ๒. การพาณิชยและอุตสาหกรรมอาหาร ๒๕๓ 
 ๓. การพาณิชยและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ๒๕๓ 
 

บทที่ ๙ คดีปกครองเก่ียวกับการสาธารณูปโภค ๒๖๕ 
 ๑. การจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ๒๖๕ 
 ๒. การบํารุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค ๒๘๐ 
 ๓. การใหบริการส่ิงสาธารณูปโภค ๒๙๒ 
  

บทที่ ๑๐ คดีปกครองเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย  
 และเหตเุดือดรอนรําคาญ ๒๙๙ 
 ๑. อาหารและยา ๒๙๙ 
 ๒. การจําหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ ๓๐๕ 
  ๒.๑ การผอนผันใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ๓๐๕ 
  ๒.๒ การดําเนินการกับผูฝาฝนจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
   โดยไมไดรับอนุญาต ๓๒๐ 
 ๓. ระบบบริการสุขภาพ ๓๒๔ 
  ๓.๑ สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย ๓๒๔ 
  ๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม ๓๓๒ 
  ๓.๓ กรณีอ่ืน ๆ ๓๓๒ 
 ๔. เหตุรําคาญ  ๓๓๖ 
  ๔.๑ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน ๓๓๖ 
  ๔.๒ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต  
   เคร่ืองจักร และเครื่องกล ๓๓๙ 
  ๔.๓ เหตุรําคาญจากการเลีย้งหรือปลอยสัตว  ๓๔๐ 
  ๔.๔ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการฆาสัตว ๓๔๙ 
  ๔.๕ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ๓๔๙ 
  ๔.๖ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด ๓๕๘ 
  ๔.๗ เหตุรําคาญจากสุขลักษณะของอาคาร ๓๕๙ 
  ๔.๘ เหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน ๓๖๒ 
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บทที่ ๑๑ คดีปกครองเก่ียวกับการประกอบกิจการ ๓๖๙ 
 ๑. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานบริการ ๓๖๙ 
 ๒. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน ๓๖๙ 
 ๓. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรม ๓๘๓ 
 ๔. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการขายทอดตลาด 
  หรือคาของเกา ๓๘๖ 
 ๕. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการรับจางพิมพสิ่งพิมพ ๓๘๗ 
 ๖. การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ๓๘๗ 
 ๗. การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ๓๘๗ 
 ๘. การออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล  ๓๘๗ 
 ๙. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด  ๓๙๐ 
 ๑๐. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงฆาสัตว  

 โรงพักสัตว และการฆาสัตว ๓๙๔ 
 ๑๑. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ๓๙๗ 

 

บทที่ ๑๒ คดีปกครองเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง ๔๐๗
  ๑. การคมนาคมและการขนสงทางบก ๔๐๗ 
  ๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ ๔๐๗
  ๑.๒ การประกอบการขนสง ๔๑๑ 
  ๑.๓ การกําหนดเสนทางเดินรถ ๔๒๗ 
  ๑.๔ การดูแลรักษาทาง ๔๒๘ 
  ๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณในการ  
   จัดทําบริการสาธารณะดานคมนาคมและขนสงทางบก ๔๓๗ 
  ๑.๖ โครงการที่เปนบริการสาธารณะดานคมนาคมและขนสงทางบก ๔๓๗ 
 ๒. การคมนาคมและการขนสงทางน้ํา ๔๓๘ 
  ๒.๑ การกอสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้า ๔๓๘ 
 ๒.๒ การสงเสริมการพาณิชยนาว ี ๔๕๖ 
 ๓. การคมนาคมและการขนสงทางอากาศ ๔๖๐ 
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บทที่ ๑๓ คดีปกครองเก่ียวกับที่ดิน ๔๖๓ 
 ๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ๔๖๓ 
 ๒. การจัดที่ดินเพ่ือประชาชน ๔๘๕ 
 ๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ๔๘๖ 
 ๔. การรังวัดที่ดิน ๕๔๒ 
 ๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ๕๖๙ 
 ๖. กรณีอ่ืน ๆ  ๕๘๕ 
  ๖.๑ การจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ ๕๘๕ 
  ๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ๕๙๒ 
  ๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ๕๙๖ 
  ๖.๔ การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ๕๙๖ 
  ๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ๖๑๔ 
 

บทที่ ๑๔ คดีปกครองเก่ียวกับการจดัสรรที่ดินและอาคารชุด ๖๒๗ 
 ๑. การจัดสรรที่ดิน ๖๒๗ 
  ๑.๑ การใชอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ๖๒๗ 
  ๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ๖๒๙ 
  ๑.๓ การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการ 
   ที่ไดรับอนุญาต ๖๓๐ 
  ๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ๖๓๓ 
  ๑.๕ การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบรกิารสาธารณะ ๖๓๓ 
  ๑.๖ นิติบคุคลหมูบานจัดสรร ๖๔๑ 
  ๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ๖๔๔ 
 ๒. อาคารชุด  ๖๔๕ 
  ๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด ๖๔๕ 
  ๒.๒ กรรมสิทธิ์ในหองชุด ๖๔๘ 
  ๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ๖๔๘ 
  ๒.๔ การจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมเก่ียวกับหองชุด ๖๔๙ 
  ๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด ๖๕๑ 
  ๒.๖ การเลิกอาคารชุด ๖๕๑ 
 
 



 

 

(๗)

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๕ คดีปกครองเก่ียวกับการเลือกตั้ง ๖๕๓ 
 ๑. การจัดการเลือกตั้ง ๖๕๓ 
  ๑.๑ การจัดใหมีหรือไมจัดใหมีการเลือกตั้ง ๖๕๓ 
  ๑.๒ การแบงเขตการเลือกตัง้ ๖๕๓ 
  ๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๖๕๙ 
 ๒. คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ๖๖๕ 
  ๒.๑ ผูมีสทิธิสมัครรับเลือกตัง้เปนผูบริหารทองถิ่น ๖๖๕ 
  ๒.๒ ผูมีสิทธสิมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาทองถิ่น ๖๖๕ 
 

บทที่ ๑๖ คดีปกครองเก่ียวกับงานทะเบียน ๖๗๑ 
 ๑. งานทะเบียนราษฎร ๖๗๑ 
 ๒. งานทะเบยีนคนตางดาว ๖๘๖ 
 ๓. งานทะเบยีนอาวุธปน ๖๘๘ 
 ๔. งานทะเบียนหุนสวนบรษิัท ๖๙๗ 
 ๕. งานทะเบียนการพนัน ๗๐๐ 
 ๖. งานทะเบียนสมาคม ๗๐๐ 
 

บทที่ ๑๗ คดีปกครองเก่ียวกับการกระทําละเมิด  ๗๐๕                             
 ๑. การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน 
  ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่กระทาํตอบุคคลภายนอก  
  ๑.๑ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ๗๐๕
  ๑.๒ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คําส่ังทางปกครอง  
   หรือคําสั่งอ่ืน ๗๔๖
  ๑.๓ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ 
   ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาทีล่าชา 
   เกินสมควร ๗๖๐ 
 ๒. การใชสิทธิไลเบี้ยของหนวยงานของรัฐกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิด  
  ตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที ่ ๗๘๗ 
  ๒.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ๗๘๗ 
  ๒.๒ กระบวนการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ๗๘๘ 
  ๒.๓ การสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ๗๘๘ 
 



 
 

 

 

          (๘)

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

  ๒.๔ การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 
   จากการกระทําละเมิด  ๗๘๘ 
  ๒.๕ อายุความการใชสิทธไิลเบี้ยจากเจาหนาที่ผูกระทาํละเมิด ๗๙๘
 ๓. การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐ  
  กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ๗๙๘ 
  ๓.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด  ๗๙๘ 
  ๓.๒ กระบวนการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด  ๘๐๕
  ๓.๓ การสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ  ๘๑๖
  ๓.๔ การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 
   จากการกระทําละเมิด  ๘๑๙
  ๓.๕ อายุความการใชสิทธเิรียกรองคาสินไหมทดแทน 
   จากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด  ๙๒๗ 

 ๓.๖ กรณีที่หนวยงานของรัฐใชสทิธิฟองคดีเพ่ือใหเจาหนาที่ 
  หรือทายาทชดใชคาสินไหมทดแทน   ๙๕๒ 

 ๔. การใชมาตรการบังคบัทางปกครองใหเปนไปตามคําส่ังเรียกให 
  เจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน  ๙๕๕ 
 

บทที่ ๑๘ คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน  ๙๖๓    
 ๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ๙๖๓ 
  ๑.๑ การกําหนดเขตท่ีดินทีจ่ะเวนคืน  ๙๖๓ 
  ๑.๒ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนการเวนคนื  ๙๖๓ 
  ๑.๓ เงินคาทดแทนการเวนคืน  ๙๖๙ 
   ๑.๓.๑ คาทดแทนที่ดิน ๙๖๙ 
   ๑.๓.๒ คาทดแทนสิ่งปลูกสราง                                   ๑๐๐๓ 
   ๑.๓.๓ คาทดแทนตนไม   ๑๐๐๙ 
   ๑.๓.๔ คาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลง  ๑๐๑๒ 
   ๑.๓.๕ คาทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ตองออกจาก  
    อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคนื ๑๐๑๔ 
  ๑.๔ การขอใหเวนคืนสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืน ๑๐๒๓ 
  ๑.๕ การขอใหเวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน ๑๐๒๙ 
  ๑.๖ การกําหนดใหการเวนคืนเปนกรณีทีมี่ความจําเปนโดยเรงดวน      ๑๐๓๒ 



 

 

(๙)

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน ๑๐๓๒ 
  ๑.๘ ดอกเบี้ยเงินคาทดแทนการเวนคืน ๑๐๓๙ 
  ๑.๙ คาทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน ๑๐๔๑ 
 ๒. การรอนสิทธ ิ ๑๐๔๑ 
  ๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ๑๐๔๑ 
  ๒.๒ การรอนสิทธิเก่ียวกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  ๑๐๔๗ 
 ๓. การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
  รับผิดตามมตคิณะรัฐมนตร ี ๑๐๕๐ 
 ๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ ๑๐๖๘ 
 

บทที่ ๑๙ คดีปกครองเก่ียวกับการพัสดุ ๑๐๗๕ 
 ๑. การจัดทําประกาศจัดซ้ือหรือจัดจาง ๑๐๗๕ 
 ๒. การเผยแพรประกาศจัดซ้ือหรือจัดจาง ๑๐๙๕
 ๓. การอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจาง ๑๑๐๖ 
 ๔. การยกเลิกการจัดซ้ือหรือจัดจาง ๑๑๓๑ 
 ๕. การจัดทําสัญญา ๑๑๔๐ 
 ๖. หลักประกันซอง ๑๑๔๒ 
 ๗. การส่ังใหเปนผูทิ้งงาน ๑๑๕๖ 
 

บทที่ ๒๐ คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ๑๑๖๓ 
 ๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนด  
  (มาตรา ๓ แหงพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ) ๑๑๖๓ 
  ๑.๑ สัญญาสมัปทาน ๑๑๖๓ 
  ๑.๒ สัญญาทีใ่หจัดทําบริการสาธารณะ ๑๑๗๘ 
  ๑.๓ สัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ๑๑๘๙ 
  ๑.๔ สัญญาแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ ๑๒๔๑ 
 ๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ ๑๒๔๒  
  ๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ 
   ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คร้ังที่ ๖/๒๕๔๔ ๑๒๔๒ 
  ๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคําวินิจฉัยของ 
   คณะกรรมการวินิจฉัยชีข้าดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ๑๒๗๗ 
 



 
 

 

 

          (๑๐)

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

บทที่ ๒๑ คดีปกครองเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ ๑๒๘๓ 
 ๑. การแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ ๑๒๘๓ 
 ๒. การรองคัดคานอนุญาโตตลุาการ ๑๒๘๘ 
 ๓. การเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ๑๒๙๗ 
 ๔. การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ๑๓๐๓ 
 

บทที่ ๒๒ คดีปกครองเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ ๑๓๑๕ 
 ๑. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๑๓๑๕ 
  ๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑๓๑๕ 
  ๑.๒ ผูตรวจการแผนดิน ๑๓๒๐ 
  ๑.๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ ๑๓๒๕ 
  ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ๑๓๓๑ 
 ๒. องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ๑๓๓๔ 
  ๒.๑ องคกรอัยการ ๑๓๓๔ 
  ๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ ๑๓๓๔ 
  ๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ ๑๓๓๘ 
 

บทที่ ๒๓ คดีปกครองเก่ียวกับกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ๑๓๔๓ 
 ๑. การรองทุกขและกลาวโทษ ๑๓๔๓
 ๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา ๑๓๔๓ 
 ๓. การจับ ขัง จําคุก คน และปลอยตัวชัว่คราว ๑๓๔๓
 ๔. การแจงขอหา ๑๓๔๓ 
 ๕. การสอบสวน ๑๓๔๓ 
 ๖. การเปรียบเทียบปรบั  ๑๓๔๓ 
 ๗. การสรุปสํานวนและการสั่งคดี ๑๓๔๓ 
 ๘. การดําเนินการเก่ียวกับของกลางในคดีอาญา ๑๓๔๔ 
 ๙. กรณีอ่ืน ๆ  ๑๓๕๙ 
  

บทที่ ๒๔ คดีปกครองเก่ียวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทณัฑ ๑๓๖๙ 
 ๑. การพระราชทานอภัยโทษ ๑๓๖๙ 
 ๒. การราชทัณฑ ๑๓๗๑ 
 
 



 

 

(๑๑)

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๕ คดีปกครองเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ ๑๓๘๕  
 ๑. องคกรวิชาชีพดานกฎหมาย ๑๓๘๕ 
  ๑.๑ สภาทนายความ ๑๓๘๕ 
  ๑.๒ เนตบิัณฑิตยสภา ๑๓๙๑ 
 ๒. องคกรวิชาชีพดานการประกอบโรคศลิปะ ๑๓๙๓ 
   ๒.๑ แพทยสภา ๑๓๙๓ 
  ๒.๒ ทันตแพทยสภา ๑๔๐๕
  ๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยหรือ 
   สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ๑๔๑๑ 
  ๒.๔ สภาการพยาบาล ๑๔๑๑ 
  ๒.๕ สภาเภสัชกรรม ๑๔๑๑ 
 ๓. องคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม ๑๔๑๙ 
 ๔. องคกรวิชาชีพดานการบัญช ี ๑๔๒๗ 
 ๕. องคกรวิชาชีพดานสถาปตยกรรม ๑๔๒๘ 
 ๖. องคกรวิชาชีพดานประณีตศลิปกรรม ๑๔๒๙ 
 ๗. องคกรวิชาชีพดานอ่ืน ๆ ๑๔๓๐ 
  ๗.๑ สัตวแพทยสภา ๑๔๓๐
  ๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ๑๔๓๐ 
  ๗.๓ คณะกรรมการชางรังวัดเอกชน ๑๔๓๐ 
  ๗.๔ คุรุสภา  ๑๔๓๐ 
 

บทที่ ๒๖ คดีปกครองเก่ียวกับการศึกษา ๑๔๓๑ 
 ๑. การคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษา ๑๔๓๑ 
 ๒. การขอรับทุนการศึกษา ๑๔๔๘ 
 ๓. การลงโทษนักเรียนหรอืนักศึกษา ๑๔๕๑
 ๔. การสอบและประเมินผล ๑๔๕๖
 ๕. การสําเร็จการศึกษา ๑๔๖๑
 ๖. การพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ๑๔๖๙ 
 ๗. การดําเนินกิจการการศึกษา ๑๔๖๙ 
 
 
 
 



 
 

 

 

          (๑๒)

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

บทที่ ๒๗ คดีปกครองเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ ๑๔๘๑ 
 ๑. การเปดเผยขอมูลขาวสาร ๑๔๘๑ 
  ๑.๑ ขอมูลขาวสารของราชการ ๑๔๘๑ 
  ๑.๒ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ๑๔๘๗ 
 ๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล ๑๔๘๙ 
 

บทที่ ๒๘ คดีปกครองเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม ๑๔๙๑ 
 ๑. ภาษีอากร  ๑๔๙๑  
  ๑.๑ ภาษีเงินได ๑๔๙๑  
  ๑.๒ ภาษีมูลคาเพ่ิม ๑๔๙๑ 
  ๑.๓ ภาษีบํารุงทองที่ ๑๔๙๑ 
  ๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ   ๑๔๙๑ 
     ๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง ๑๔๙๕  
 ๒. คาธรรมเนียม ๑๔๙๘  
 ๓. การยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร ๑๕๐๖ 
 

บทที่ ๒๙ คดีปกครองเก่ียวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม ๑๕๐๙  
 ๑. การจัดหางานและคุมครองคนหางาน ๑๕๐๙ 
 ๒. การทํางานของคนตางดาว ๑๕๑๗  
 ๓. สวัสดิการสังคม ๑๕๒๒ 
 

บทที่ ๓๐ คดีปกครองเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน ๑๕๓๑  
 ๑. ราชการสวนกลาง ๑๕๓๑  
 ๒. ราชการสวนภูมิภาค ๑๕๓๑  
  ๒.๑ จังหวัด  ๑๕๓๑  
  ๒.๒ อําเภอ  ๑๕๓๔  
 ๓. ราชการสวนทองถิ่น ๑๕๔๒ 
  ๓.๑ องคการบริหารสวนจังหวัด ๑๕๔๒ 
  ๓.๒ องคการบริหารสวนตาํบล ๑๕๕๐ 
  ๓.๓ เทศบาล ๑๕๖๖ 
  ๓.๔ กรุงเทพมหานคร ๑๕๗๒ 
  ๓.๕ เมืองพัทยา ๑๕๗๒ 
 



 

 

(๑๓)

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๓๑ คดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ๑๕๗๓  
 ๑. การสรรหาและคัดเลือก ๑๕๗๓ 
 ๒. การบรรจุและแตงตั้ง ๑๕๗๙ 
 ๓. การยาย การโอน และการสั่งใหไปปฏบิัติหนาที ่ ๑๕๘๔ 
 ๔. การบรรจุและแตงตั้งกลบัเขารับราชการ ๑๕๙๐ 
 ๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑๕๙๕ 
 ๖. การเลื่อนระดับของขาราชการ ๑๖๐๒ 
 ๗. การบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ ๑๖๑๑ 
 

บทที่ ๓๒ คดีปกครองเก่ียวกับวินัยขาราชการ ๑๖๒๓ 
 ๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑๖๒๓ 
 ๒. คําสั่งลงโทษทางวินัย ๑๖๓๘ 
  ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง ๑๖๓๘ 
   ๒.๑.๑ คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ๑๖๓๘ 
   ๒.๑.๒ คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๑๖๔๗ 
   ๒.๑.๓ คําส่ังลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑๖๕๓ 
  ๒.๒ กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง ๑๖๕๖ 
   ๒.๒.๑ คําสั่งลงโทษปลดออก ๑๖๕๖ 
   ๒.๒.๒ คําสั่งลงโทษไลออก ๑๖๘๒ 
 ๓. คําสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟง 
  ผลการสอบสวน ๑๗๑๒ 
 ๔. คําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทนิหรือมัวหมอง 
  ในกรณีที่ถูกสอบสวน ๑๗๑๖ 
  

บทที่ ๓๓ คดีปกครองเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวสัดิการของขาราชการ  
 และเจาหนาที่ของรัฐ ๑๗๒๗ 
 ๑. คาเชาบานขาราชการ ๑๗๒๗ 
 ๒. คารักษาพยาบาล ๑๗๔๘ 
 ๓. บําเหน็จบํานาญ ๑๗๕๐ 
 ๔. การเบิกจายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร ๑๗๕๔ 
 ๕. สิทธิประโยชนและสวัสดิการอ่ืน ๆ ๑๗๕๕ 
  



 
 

 

 

          (๑๔)

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

บทที่ ๓๔  คดีปกครองเก่ียวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ ๑๗๕๙ 
 

ภาคผนวก 
  

 ดัชนีคําพิพากษาและคําส่ังศาลปกครองสูงสุด ๑๗๖๕ 
 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉยัของศาลปกครอง ๑๗๙๑ 
 รายชื่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉยัของศาลปกครอง ๑๗๙๓ 
  รายชื่อคณะผูจัดทํา ๑๗๙๕ 
 

 



  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑ 
 

การนําหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใชวินิจฉัยในคดีปกครอง 
 
๑. หลักความเสมอภาค (การหามการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม) 
   

  ๑.๑ การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติที่แตกตางกันของผูดํารงตําแหนง
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาตทิี่จะเลื่อนระดับข้ึนสูตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
 

บุคคลทุกคนยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 
การปฏิบัติตอบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกันใหแตกตางกัน ยอมถือไดวา 
เปนการเลือกปฏิบัติ และหากการเลือกปฏิบัติดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนไปเพื่อ
ประโยชนแกสวนรวมและไมมีเหตุผลเพียงพอควรคาแกการรับฟงแลว ยอมไดชื่อวาเปน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม การที่คณะกรรมการขาราชการตํารวจออกกฎ ก.ตร.  
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ โดยกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
ที่จะเลื่อนข้ึนเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพิ่มข้ึนจากเดิม 
อันสงผลกระทบที่เกินความจําเปนตอสิทธิที่มีอยูแตเดิมของขาราชการตํารวจบางราย   
อีกทั้ง ไดมีการแบงกลุมรองผูบัญชาการฯ ที่จะมีสิทธิไดรับคัดเลือกหรือแตงตั้งออกเปน
สองกลุม โดยแตละกลุมมีการกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงกอนที่จะมีสิทธิ 
เลื่อนระดับแตกตางกันโดยปราศจากเหตุผลที่รับฟงได เปนเหตุใหบุคคลซึ่งดํารงตําแหนง
รองผูบัญชาการฯ โดยมีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน ไดรับการปฏิบัติภายใตเงื่อนไข 
ที่แตกตางกัน การออกกฎในลักษณะดังกลาวน้ี จึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
และขัดตอหลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไว 

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะผูฟองคดีรับราชการตํารวจยศพลตํารวจตรี และดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการ

ตํารวจภูธรภาค ๔ คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดออกกฎ ก.ตร. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติ
และรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการออกกฎ ก.ตร. ดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  
แตงตั้งกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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และกอนออกกฎ ก.ตร. ดังกลาวมิไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เก่ียวของ  
รวมทั้งการยกรางมีเจาหนาที่ที่มีสวนไดเสียเขารวมเปนคณะทํางานอีกดวย  นอกจากนั้น  
ขอ ๑๑ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกลาวยังสงผลใหผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการ 
ที่ไมเคยไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงควบปรับระดับเพ่ิม-ลดไดในตัวเอง 
มากอน มีสิทธิเลื่อนตําแหนงเปนผูบัญชาการเม่ือมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการ
เพียง ๒ ป ซ่ึงจะแตกตางกับกรณีของผูฟองคดีที่เคยไดรับการเลื่อนในตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนง
ควบปรับระดับเพ่ิม-ลดไดในตัวเองมากอน ที่ตองนับระยะเวลารวมตั้งแตดํารงตําแหนงรองสารวัตร
จนถึงตําแหนงรองผูบัญชาการ รวม ๒๘ ป จึงเปนเหตุใหผูฟองคดีซ่ึงมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง
รวมตั้งแตระดับรองสารวัตรเพียง ๒๓ ป ไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเปนผูบัญชาการ
ดวยเหตุน้ี ขอ ๑๑ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกลาว จึงไมสอดคลองกับหลักการบริหาร 
งานบุคคล มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมและขัดตอหลักความเสมอภาค  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนขอ ๑๑ วรรคสอง  
ของกฎ ก.ตร . หรือแกไขหลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนงดังกลาว ใหใชบังคับเฉพาะ 
แกขาราชการตํารวจที่ขอเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงควบปรับระดับเพ่ิม-ลดไดในตัวเอง 
ภายหลังจากวันที่กฎ ก.ตร. น้ีมีผลบังคับใชแลวเทาน้ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
สําหรับประเด็นวากฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยาย

ขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติฯ  
มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมและขัดตอหลักความเสมอภาคหรือไม น้ัน  
ขอเท็จจริงปรากฏวากอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะออกกฎ ก.ตร. ดังกลาว การคัดเลือกผูดํารง
ตําแหนงรองผูบัญชาการเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการ จะอยูในบังคับตามมติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และขอกําหนด ก.ตร. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ แตดวยเหตุที่มติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และขอกําหนด ก.ตร. ดังกลาว 
มิไดกําหนดคุณสมบัติระยะเวลาการดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการที่จะเลื่อนขึ้นเพ่ือแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการไว ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจึงไดมีหนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สั่งการใหยึดถือแนวปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ ๐๐๐๖.๓๓๕/๓๗๖๕ 
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงไดกําหนดคุณสมบัติผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการ 
ที่จะไดรับการคัดเลือก เพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการไวในขอ (ก) วา  
ตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป โดยมีหมายเหตุ 
ใหนับเฉพาะระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับรองผูบัญชาการเทาน้ัน กรณีจึงเห็นไดวา 
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กอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะออกกฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยาย
ขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติฯ  
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการเพ่ือเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการ 
ไดใชหลักเกณฑที่ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป   
และตอมา เม่ือมีการตราพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกลาว ไดกําหนดให ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง 
และโยกยายขาราชการตํารวจไวใหชัดเจนแนนอน เพ่ือรักษาความเที่ยงธรรมในการแตงตั้ง 
และโยกยายขาราชการตํารวจ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไดออกกฎ ก.ตร. วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและ 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติฯ โดยขอ ๑๑ วรรคหน่ึง กําหนดวา การคัดเลือกหรือแตงตั้ง
ขาราชการตํารวจเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ตั้งแตระดับสารวัตรถึงจเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ใหผูมีอํานาจพิจารณาจากผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถวนและมียศกับระยะเวลา
การดํารงตําแหนงตามตารางดังตอไปนี้ ...ตําแหนงรองผูบัญชาการ เลื่อนเปนผูบัญชาการ  
ใหมียศพลตํารวจตรี มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับรองผูบัญชาการไมนอยกวา ๒ ป  
รวมระยะเวลาการดํารงตําแหนงตั้งแตระดับรองสารวัตรไมนอยกวา ๒๘ ป... ขอ ๑๑ วรรคสอง 
กําหนดวา ระยะเวลาการดํารงตําแหนงรวมตั้งแตระดับรองสารวัตรตามวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับ
เฉพาะการคัดเลือกหรือแตงตั้งผูที่ เคยไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนง 
ควบปรับระดับเพ่ิม-ลดไดในตัวเองมากอนแลวเทาน้ัน ซ่ึงจะเห็นไดวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ออกกฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกลาว มีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการที่จะเลื่อนขึ้นเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการเพิ่มขึ้นจากเดิม และกําหนดใหผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการที่จะมีสิทธิไดรับ 
การคัดเลือกหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการแยกเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่หน่ึง  
ผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการที่ไมเคยไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงควบปรับระดับ
เพ่ิม-ลดไดในตัวเองมากอน ใหมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
เม่ือดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และกลุมที่สอง ผูดํารงตําแหนง 
รองผูบัญชาการที่เคยไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงควบปรับระดับเพ่ิม-ลดได 
ในตัวเองมากอน ที่นอกจากจะมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบัญชาการ
เม่ือดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการมาแลวไมนอยกวา ๒ ปแลว ยังตองนับระยะเวลารวม 
ตั้งแตตําแหนงระดับรองสารวัตรมาแลวไมนอยกวา ๒๘ ป  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ออกกฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่งและวรรคสองดังกลาว จึงทําใหบุคคลที่ดํารงตําแหนง 
รองผูบัญชาการซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน ไดรับการปฏิบัติในเง่ือนไขที่แตกตางกัน 
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ประกอบกับขณะท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกกฎ ก.ตร. ดังกลาว อยูในระหวางใชบังคับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซ่ึงมาตรา ๓๑ ไดบัญญัติวา ภายใต
บังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค 
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
ที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญน้ี จึงมีผลเสมือนเปนการยืนยัน
หลักความเสมอภาคที่บุคคลยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การปฏิบัติ
แตกตางกันตอบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน ยอมถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติ  
และหากการเลือกปฏิบัติดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนไปเพ่ือประโยชนแกสวนรวมและไมสามารถ
อธิบายเหตุผลแหงการเลือกปฏิบัติใหเพียงพอแกการรับฟงได การเลือกปฏิบัติน้ันจะไดชื่อวา
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ขัดตอหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครอง  
อีกทั้ง การเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในการรับราชการ น้ัน ถือเปนหลักประกันความม่ันคงในอาชีพ
อยางหนึ่ง กลาวคือ ขาราชการทุกคนยอมมีสิทธิที่จะพัฒนาตนเองและไดรับโอกาสสําหรับ
วางแผนความกาวหนาในหนาที่การงานของตนเอง การเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในการรับราชการ 
จึงเปนสิทธิตามกฎหมายของขาราชการตามหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ และหากหนวยงาน
จะกําหนดหลักเกณฑที่เก่ียวกับการพัฒนาความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน หนวยงาน
ตองคํานึงถึงหลักประกันความมั่นคงในอาชีพดังกลาวดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองกําหนด
หลักเกณฑใหมีผลกระทบกระเทือนตอผูมีสิทธิอยูเดิม อยางนอยที่สุดเพียงเทาที่ จําเปน  
และเปนไปเพื่อประโยชนแกสวนรวมหรือประโยชนทางราชการอยางแทจริง แตเม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดเปดโอกาสใหมีการโยกยายสับเปลี่ยนสายงานระหวางขาราชการ
ตํารวจที่ปฏิบัติงานในสายงานตําแหนงควบปรับระดับเพ่ิม-ลดไดในตัวเองกับขาราชการตํารวจ 
ที่ปฏิบัติงานในสายงานหลักตลอดมา  ทั้งน้ี เพ่ือเปนการทดแทนตําแหนงวางในสายงาน 
ที่ขาดแคลนอัตรากําลัง ดังเชนกรณีของผูฟองคดีที่เคยเปลี่ยนจากสายงานหลักไปดํารงตําแหนง 
รองผูกํากับการ ทําหนาที่อาจารยประจําภาควิชาบริหารงานตํารวจ สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ 
ซ่ึงเปนตําแหนงควบปรับระดับเพ่ิม-ลดไดในตัวเองตามหลักเกณฑของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่ตองการจูงใจใหขาราชการตํารวจสมัครใจไปดํารงตําแหนงที่ขาดแคลนอัตรากําลัง และตอมา 
ผูฟองคดีไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นโดยวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการจนถึงตําแหนง 

                                                 
 ๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มาตรา ๓ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค 
บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญน้ี 
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รองผูบังคับการ ภาควิชาบริหารงานตํารวจ  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีจึงไดรับการโยกยาย
สับเปลี่ยนกลับมาดํารงตําแหนงรองผูบังคับการในสายงานหลัก กรณีดังกลาวจึงเห็นไดวา  
การเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในสายงานตําแหนงควบปรับระดับเพ่ิม-ลดไดในตัวเองที่มีระยะเวลา 
การรับราชการนอยกวาตําแหนงในสายงานหลัก เกิดจากหลักเกณฑภายในของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเองที่ตองการใหมีการสับเปลี่ยนโยกยายระหวางสองสายงานดังกลาว ประกอบกับ 
การเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นโดยทั่วไปจะยึดหลักประสบการณในตําแหนงที่ดํารงอยูกอนที่จะเลื่อน
ตําแหนงสูงขึ้น แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ กลับออกกฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกลาว 
โดยกําหนดใหผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการที่เคยเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงควบปรับระดับ
เพ่ิม-ลดไดในตัวเองมากอน ตองยอนกลับไปนับระยะเวลารวมตั้งแตดํารงตําแหนงรองสารวัตร 
ซ่ึงเปนการยึดประสบการณตั้งแตเร่ิมรับราชการ แตกตางเปนอยางมากกับผูดํารงตําแหนง 
รองผูบัญชาการที่ไมเคยเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในตําแหนงควบปรับระดับเพ่ิม-ลดไดในตัวเองมากอน 
ซ่ึงมีสิทธิไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเปนผูบัญชาการเม่ือดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการมาแลว
เพียง ๒ ป และเปนการยึดประสบการณในตําแหนงปจจุบันที่ดํารงตําแหนงอยูเทาน้ัน  อีกทั้ง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมสามารถพิสูจนใหเห็นไดวา ผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการที่เคยเลื่อนตําแหนง
สูงขึ้นในตําแหนงควบปรับระดับเพ่ิม-ลดไดในตัวเองมากอน มีประสบการณในงานและมีความรู
ความสามารถนอยกวาผูดํารงตําแหนงรองผูบัญชาการที่ปฏิบัติงานในสายงานหลักมาตลอดอยางไร 
การออกกฎ ก.ตร. ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกลาว จึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
และขัดตอหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนการออกกฎที่เกินความจําเปน โดยไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
ของมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ ที่บัญญัติใหรักษาความเที่ยงธรรม 
ในการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจ  อีกทั้ง ยังเปนการออกกฎที่มีผลกระทบกระเทือน
ตอสิทธิในการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นของผูฟองคดีจนเกินสมควร จึงเปนการออกกฎโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกลาว โดยใหการเพิกถอนมีผลตั้งแตวันที่มี
การประกาศผลแหงคําพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๗๙/๒๕๕๖) 

 

 ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับอัตราคาจางของลูกจางในรัฐวิสาหกิจ 
แตกตางจากคาตอบแทนของบุคลากรภาครัฐ 
 

สถานะของการเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจกับขาราชการ 
มีความแตกตางกัน ทั้งในสวนของกฎหมายที่ใหอํานาจ การกําหนดที่มา คุณสมบัติ 
รวมถึงผลประโยชนตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ืนใด จึงไมอาจนําความเปนขาราชการ
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หรือลูกจางรัฐวิสาหกิจมาเปรียบเทียบกันได การที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดอัตรา
คาจางของลูกจางรัฐวิสาหกิจแตกตางไปจากมติที่ กําหนดบัญชีเงินเดือน คาจาง 
และคาตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ จึงมิใชเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
แตอยางใด  นอกจากน้ี เม่ือเจตนารมณของคณะรัฐมนตรีที่มีมติใหปรับอัตราคาจาง 
ของลูกจางรัฐวิสาหกิจน้ัน ก็เพื่อตองการชวยเหลือคาครองชีพใหกับลูกจางที่มีรายไดนอย
เปนสําคัญ ประกอบกับการปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนตองพิจารณาใหเหมาะสม 
และสอดคลองกับงบประมาณภาครัฐควบคูกันไปดวยเสมอ  ดังน้ัน การที่คณะรัฐมนตรี
มีมติปรับอัตราคาจางของลูกจางรัฐวิสาหกิจในอัตราไมเกินรอยละ ๕ และเม่ือมีการปรับ
อัตราคาจางดังกลาวแลว ตองมีอัตราคาจางเดิมรวมกับที่ไดปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
จึงไมอาจถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอลูกจางที่มีคาจางตอเดือน 
เกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาท  

สรุปขอเท็จจริง 
คณะรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดี) มีมติเม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ อนุมัติหลักการ

รางพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนรายเดือน 
ของบุคลากรภาครัฐรวม ๙ ฉบับ และบัญชีคาตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติเสนอ โดยใหมีการปรับ
เงินเดือนเพ่ิมขึ้นรอยละ ๕  ตอมา คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธไดเสนอ 
และเห็นชอบใหมีการปรับอัตราคาจางของลูกจางรัฐวิสาหกิจ โดยใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน
กับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ กระทรวงแรงงานจึงไดเสนอใหผูถูกฟองคดี
เห็นชอบตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวมีมติเม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วา เห็นชอบใหปรับ
อัตราคาจางของลูกจางรัฐวิสาหกิจเพ่ิมไดในอัตราไมเกินรอยละ ๕ โดยเม่ือมีการปรับอัตรา
คาจางดังกลาวแลว ตองมีอัตราคาจางเดิมรวมกับที่ไดปรับคร้ังน้ีไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยใหใช
เงินงบประมาณของแตละรัฐวิสาหกิจเอง  หลังจากน้ัน กระทรวงแรงงานไดเสนอใหผูถูกฟองคดี
ทบทวนมติดังกลาวอีกคร้ัง ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ 
ตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝายเศรษฐกิจ) วา  
เห็นควรยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีการปรับคาจางของลูกจาง
ในรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือชวยเหลือคาครองชีพ 
ของผูมีรายไดนอยเปนหลัก ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองเห็นวา มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไมชอบ
ดวยกฎหมายและขัดตอความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพราะขาราชการและลูกจางรัฐวิสาหกิจมีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐเชนกัน
และไดรับความเดือดรอนจากเศรษฐกิจโดยเทาเทียมกัน รวมทั้งการแบงลูกจางรัฐวิสาหกิจ
ออกเปนกลุมที่มีอัตราคาจางไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ถือเปนการขัดตอ
รัฐธรรมนูญเชนกัน  นอกจากน้ี การท่ีผูถูกฟองคดีมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมิไดขอความเห็น
จากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธยอมไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคน
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ เฉพาะเรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔  
กรณีปรับอัตราคาจางของลูกจางในรัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๔ เฉพาะเรื่องการปรับอัตราคาจางของลูกจางรัฐวิสาหกิจและใหผูถูกฟองคดีออกมติใหม  
โดยใหลูกจางรัฐวิสาหกิจไดรับการปรับอัตราคาจางขึ้นรอยละ ๕ ทุกอัตรา 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยท่ีมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑)๒ และ (๒)๓ แหงพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธฯ ไดใหอํานาจแกคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ําของสภาพการจาง และเสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เก่ียวกับเงิน 
สําหรับรัฐวิสาหกิจแตละแหงที่รัฐวิสาหกิจน้ันอาจดําเนินการเองได  ดังนั้น คณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธจึงมีอํานาจกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือน ซ่ึงเปนเรื่องที่เก่ียวของ
กับสภาพการจางได เพียงแตจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนเทาน้ัน การท่ี
กลุมลูกจางรัฐวิสาหกิจในนามสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ สหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
แหงประเทศไทยและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไดยื่นหนังสือตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ใหมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีเห็นชอบใหปรับอัตรา
คาจางของลูกจางรัฐวิสาหกิจในอัตราไมเกินรอยละ ๕ สําหรับลูกจางที่มีเงินเดือนไมเกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท  ตอมา กระทรวงแรงงานจึงไดเสนอเรื่องขอทบทวนมติดังกลาวตอผูถูกฟองคดี  
ผูถูกฟองคดียอมมีอํานาจที่จะสงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได 
หากเห็นวาเปนการสมควรที่จะตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ ทั้งมติของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
 

                                                 
 ๒-๓ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(๑) กําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจาง 
(๒) เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแตละแหงที่รัฐวิสาหกิจน้ัน

อาจดําเนินการเองได 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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ดังกลาวหาไดมีผลผูกพันผูถูกฟองคดีที่จะตองมีคําส่ังตามมติดังกลาวเสมอไปไม การใชอํานาจ
ของผูถูกฟองคดีในการสงเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว
และถือวาเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 

นอกจากน้ี การที่มาตรา ๓๐๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะนั้นไดกําหนดวา บุคคลยอมเสมอกันและไดรับ 
ความคุมครองในทางกฎหมายอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา ฯลฯ จะกระทําไมได แตหากเปนมาตรการที่กําหนดขึ้น 
เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนแลว 
ยอมไมเปนการเลือกปฏิบัติแตอยางใด แมรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น จะถือเปนหนวยงานทางปกครองโดยสภาพ 
และมีลักษณะของหนวยงานเชนเดียวกันก็ตาม แตสถานะของการเปนพนักงานหรือลูกจาง 
ของรัฐวิสาหกิจกับขาราชการนั้นมีลักษณะที่แตกตางกัน ตั้งแตบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ที่ใหอํานาจหนาที่ในการกําหนดที่มา คุณสมบัติ ผลการตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ืน  
โดยขาราชการจะตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการน้ัน ๆ เชน กฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ กฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการตํารวจ เปนตน สวนลูกจางรัฐวิสาหกิจเปนการกําหนดใหมีขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ ซ่ึงกรณีของลูกจางรัฐวิสาหกิจจะตองเปนไปและสอดคลอง 
กับสภาพการจางและขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางของรัฐวิสาหกิจ ความเปนขาราชการ 
และลูกจางรัฐวิสาหกิจจึงมิอาจนํามาเปรียบเทียบกันได ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคนซึ่งเปนลูกจาง
รัฐวิสาหกิจที่ใชบัญชีโครงสรางอัตราเงินเดือนคาจาง ๕๘ ขั้น ตามประกาศคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ดังเชนกลุมลูกจางของรัฐวิสาหกิจอ่ืน ซ่ึงหากพิจารณาโครงสรางอัตรา
เงินเดือนแลวจะเห็นไดวา มีอัตราเงินเดือนที่สูงกวาขาราชการทั่วไป และการที่รัฐวิสาหกิจใด
แสวงหากําไรหรือไม ตลอดจนมีสวัสดิการพิเศษเพ่ิมใหแกลูกจางในองคการดังกลาวหรือไม  

                                                 
 ๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน 
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 



                                                                                                           
 
                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙       

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ก็หาเปนเหตุใหจะตองมีการปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกับขาราชการไม การท่ี 
ผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และมติเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
กําหนดอัตราคาจางของลูกจางรัฐวิสาหกิจแตกตางไปจากที่ผูถูกฟองคดีมีมติกําหนดเงินเดือน
ของขาราชการ จึงมิใชเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมและไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแตอยางใด 

สําหรับประเด็นที่ผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคนกลาวอางวา มติของผูถูกฟองคดี 
ไมเปนธรรมตอพนักงานหรือลูกจางรัฐวิสาหกิจที่มีคาจางตอเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป  
และพนักงานหรือลูกจางรัฐวิสาหกิจที่มีคาจางตอเดือนต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงจะไดรับ 
การปรับเพ่ิมเพียงเล็กนอย น้ัน เม่ือพิจารณามติของผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
และมติเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แลว จะเห็นไดวา การอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา
ที่เก่ียวกับการปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรภาครัฐ น้ัน มีเจตนารมณเพ่ือชวยเหลือคาครองชีพ
ใหกับขาราชการที่มีรายไดต่ํา และมติคณะรัฐมนตรีกรณีการปรับอัตราคาจางของลูกจาง
รัฐวิสาหกิจ น้ัน ก็มีเจตนารมณเชนเดียวกัน คือ การชวยเหลือคาครองชีพใหกับลูกจางรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งการที่ผูถูกฟองคดีกําหนดอัตราเงินเดือนโดยเม่ือมีการปรับอัตราคาจางดังกลาวแลว  
ตองมีอัตราคาจางเดิมรวมกับที่ไดปรับคร้ังน้ีไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากเห็นวาผูที่มีรายได
เกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาท น้ัน ถือวาเปนผูมีรายไดสูง สามารถดํารงชีพไดโดยท่ีภาครัฐไมตอง
ชวยเหลือ การใชดุลพินิจกําหนดอัตราคาจางตามมติของผูถูกฟองคดีจึงเปนไปและสอดคลอง 
กับเจตนารมณในการปรับอัตราคาจาง ทั้งตามมาตรฐานวิญูชนทั่วไปยอมเห็นไดวา ผูที่มีรายได
เกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาท ตอเดือนน้ัน ถือเปนผูที่สามารถดํารงชีพไดโดยท่ีภาครัฐไมตองชวยเหลือ  
นอกจากนั้น ในการปรับโครงสรางเงินเดือนของพนักงานและลูกจางรัฐวิสาหกิจจําตองพิจารณา
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับงบประมาณของภาครัฐควบคูกัน กรณีจึงยังไมอาจถือไดวา  
การท่ีผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่เห็นควรยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีการปรับอัตราคาจางของลูกจางรัฐวิสาหกิจในอัตรารอยละ ๕ 
โดยเม่ือมีการปรับอัตราคาจางดังกลาวแลว ตองมีอัตราคาจางเดิมรวมกับที่ไดปรับคร้ังนี้ไมเกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูฟองคดีทั้งสามสิบสองคน  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๒/๒๕๕๘ และที่ ฟ.๑๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
 

๒. หลักการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๓. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
 

  ๓.๑ การปฏิเสธคําขอเปลี่ยนคํานําหนานามในบัตรประจําตัวประชาชนจากคําวา 
“นาย” เปนคําวา “พระ” 
 

วัตถุประสงคของการกําหนดใหพระภิกษุใชคํานําหนาวา “พระ” แทนคําวา 
“นาย” มีข้ึนเพื่อประโยชนในทางทะเบียนราษฎร รวมทั้งปองกันมิใหพระภิกษุมีการ
แสดงภาวะที่ไมแนนอนวาเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ และกระทําการอันเปนการฝาฝน 
ตอกฎหมาย มิไดเปนการใหสิทธิพิเศษหรือประโยชนอยางใด ๆ แกพระภิกษุ  ดังน้ัน  
การที่ ผู อํานวยการเขตปฏิเสธคําขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนเพ่ือแกไข 
คํานําหนานามในกรณีดังกลาวใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากไมเขาเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กําหนด จึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทําที่สงผลกระทบตอเสรีภาพในการดําเนินชีวิต
ตามวิถีทางแหงบรรพชิตหรือเสรีภาพในการถือศาสนาของบุคคล ดังที่รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดใหการรับรองและคุมครองไวแตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) มีหนังสือถึงผูอํานวยการเขตบึงกุม 

(ผูถูกฟองคดี) ขอใหทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกผูฟองคดี โดยใชคํานําหนานามวา “พระ” 
แทนคําวา “นาย” ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานปกครองและทะเบียน
กรุงเทพมหานครเพื่อหารือในกรณีดังกลาว กรุงเทพมหานครจึงไดมีหนังสือหารือไปยัง 
กรมการปกครอง  ตอมา กรมการปกครองไดมีหนังสือแจงวาพระภิกษุ สามเณร เปนบุคคล 
ซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน และพระภิกษุ สามเณรที่บวชโดยถูกตอง 
คณะสงฆจะออกหนังสือสุทธิใหทุกรูป ซ่ึงสามารถใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได แตหาก
พระภิกษุ สามเณรประสงคจะขอมีบัตรประจําตัวประชาชนก็สามารถดําเนินการได โดยใหปฏิบัติ
ตามกฎและระเบียบที่กรมการปกครองและมหาเถรสมาคมกําหนดไว เม่ือกรณีของผูรองไมไดมีชื่อ
ในทะเบียนราษฎรของวัดและไมมีหลักฐานหนังสือสุทธิแสดงวาเปนพระภิกษุ และหลักฐาน
ยืนยันสถานะความเปนบรรพชิตก็มิไดออกและรับรองโดยมหาเถรสมาคม สํานักงานเขตบึงกุม
จึงไมสามารถแกไขคํานําหนานามวา “พระ” เพ่ือขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหกับผูฟองคดีได 
ผูถูกฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบถึงผลการพิจารณา ซ่ึงผูฟองคดีมีหนังสือ
อุทธรณคําสั่งดังกลาว และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
คําสั่งปฏิเสธการออกบัตรประจําตัวประชาชนของผูถูกฟองคดี และใหดําเนินการออกบัตร
ประจําตัวใหแกผูฟองคดีตามคําขอ 



                                                                                                           
 
                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑       
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยที่กฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนมีเจตนารมณที่จะใหผูมีสัญชาติไทย

ซ่ึงมีอายุตามที่กําหนดและมีชื่อในทะเบียนบาน ตองมีบัตรประจําตัวประชาชนไวใชแสดงตน 
เพ่ือประโยชนของผูถือบัตรและทางราชการ เวนแตบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชน ตามกฎกระทรวงกําหนดบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงการยกเวนอาจมีเหตุผลของเรื่องที่แตกตางกัน ซ่ึงหากพิจารณาเฉพาะกรณี 
ตามขอ ๒ (๓)๕ ของกฎกระทรวงกําหนดบุคคลซึ่งไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนฯ สําหรับกรณีของพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชนั้น เห็นไดวา ไมมีบทบัญญัติ
ที่กําหนดนิยามความหมายของผูมีสภาพเชนวาน้ันไวในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หรือในกฎกระทรวงกําหนดบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนฯ  
แตอยางใด กรณีจึงตองแปลความหมายคําวา “ภิกษุ” ใหสอดคลองกับกฎหมายที่บัญญัติ
เก่ียวกับการจัดองคกร การกําหนดโครงสรางการปกครอง และการดําเนินกิจการของคณะสงฆ 
อันไดแก พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงตามมาตรา ๕ ทวิ๖ ไดบัญญัติวา “คณะสงฆ” 
หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ ได รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัติน้ีไมวาจะปฏิบัติศาสนกิจ 
ในหรือนอกราชอาณาจักร และ “คณะสงฆอ่ืน” หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรือ 
อนัมนิกาย กรณีจึงเห็นไดวา “ภิกษุ” ที่ไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง๗ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
                                                 
 ๕ กฎกระทรวงกําหนดบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๒ บุคคลดังตอไปน้ีไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๖ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ไดรับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติน้ี  

หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัติน้ีไมวาจะปฏิบัติศาสนกิจ ในหรือนอกราชอาณาจักร 
“คณะสงฆอื่น” หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรือ อนัมนิกาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๗ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๕               ฯลฯ    ฯลฯ 
ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกผูซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ น้ัน ยอมตองเปนพระภิกษุที่ไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌาย 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ หรือกฎหมายท่ีใชบังคับกอนพระราชบัญญัติดังกลาวเทาน้ัน 
และหากภิกษุเหลาน้ันประสงคจะขอมีบัตรประจําตัวประชาชนก็ตองปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม 
คร้ังที่ ๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง การใชคํานําหนานามของพระภิกษุสามเณรที่กําหนดใหการใชคํานําหนา
นามพระภิกษุที่ไมเคยไดรับพระราชทานสมณศักด์ิในทะเบียนราษฎรของวัดใหใชคําวา  
“พระ” แลวตามดวยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุน้ัน ซ่ึงการกําหนดแนวปฏิบัติขึ้นใชบังคับกับ
คณะสงฆในปกครองของมหาเถรสมาคมดังกลาวก็เปนไปเพ่ือประโยชนในการปกครอง  ทั้งนี้ 
หากพระภิกษุไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหน่ึง มาตรา ๒๗๘ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ บัญญัติให
พระภิกษุรูปน้ันตองสละสมณเพศ รวมทั้งเพ่ือประโยชนในทางทะเบียนราษฎร เน่ืองจาก 
คํานําหนานามดังกลาวจะไปปรากฏอยูในบัตรประจําตัวประชาชน ในกรณีที่พระภิกษุขอมีบัตร
โดยผลของมาตรา ๗ (๑)๙ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนฯ ซ่ึงเปนการชวยปองกัน
มิใหเกิดกรณีที่พระภิกษุมีการแสดงภาวะที่ไมแนนอนวาเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถได  
นอกจากนั้น ยังจะเปนเคร่ืองชวยในการตรวจสอบมิใหพระภิกษุกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติ
ของกฎหมายตาง ๆ อีกดวย เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีเปนบรรพชิตนิกายวัชรยาน  
(เกปุระ) ซ่ึงมิใชพระภิกษุที่ไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆฯ หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัติดังกลาวที่จะมีสิทธิใชคําหนานาม 
วา “พระ” แทนคําวา “นาย” ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๖ เร่ือง การใชคํานําหนานาม
ของพระภิกษุสามเณร ผูฟองคดีจึงไมอาจขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อแกไข 
                                                 
 ๘ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๗ เม่ือพระภิกษุรูปใดตองดวยกรณีขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 
(๑) ตองคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ใหรับนิคหกรรมไมถึงใหสึก แตไมยอมรับนิคหกรรมน้ัน 
(๒) ประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยเปนอาจิณ 
(๓) ไมสังกัดอยูในวัดใดวัดหน่ึง 
(๔) ไมมีวัดเปนที่อยูเปนหลักแหลง 
ใหพระภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
พระภิกษุผูตองคําวินิจฉัยใหสละสมณเพศตามวรรคสอง ตองสึกภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยน้ัน 

 ๙ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๗ ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอียดของรายการในบัตร ใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดในกฎระทรวง แตในบัตรอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปเกิด ที่อยูตามทะเบียนบาน รูปถายและเลขประจําตัวของผูถือบัตร และจะมีรายการ
ศาสนา หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซ่ึงผูถือบัตรนับถืออยูดวยหรือไมก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คํานําหนานามจากคําวา “นาย” เปนคําวา “พระ” ได การท่ีผูถูกฟองคดีนําพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆฯ และที่แกไขเพ่ิมเติม รวมทั้งมติของมหาเถรสมาคมมาใชบังคับกับผูฟองคดี  
แลวปฏิเสธคําขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนใหแกผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

นอกจากนี้ แมเสรีภาพการถือศาสนาจะเปนเสรีภาพที่ไดมีการรับรองไวตาม 
มาตรา ๓๗๑๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐไมอาจ 
ออกกฎหมายมาจํากัดเสรีภาพน้ีได แตรัฐธรรมนูญก็ไดมีการระบุขอจํากัดการใชเสรีภาพ
ดังกลาวไวบางประการ กลาวคือ บุคคลสามารถมีเสรีภาพในการถือศาสนาตราบเทาที่ไมเปน
ปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน ซ่ึงการกําหนดใหพระภิกษุที่ไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌาย 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ หรือกฎหมายอ่ืนที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัติดังกลาว  
และยังไมเคยไดรับพระราชทานสมณศักด์ิในทะเบียนราษฎรของวัด ใชคํานําหนานามวา “พระ” 
แทนคําวา “นาย” แลวตามดวยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุน้ัน มีวัตถุประสงคดังกลาวไปแลว
ขางตน กรณีจึงเห็นไดวา การกําหนดใหใชคํานําหนาวา “พระ” มิใชเปนการใหสิทธิพิเศษหรือ
ประโยชนพิเศษแกพระภิกษุตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ การท่ีผูถูกฟองคดีปฏิเสธคําขอ
เปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนของผูฟองคดีเพ่ือแกไขคํานําหนาจากคําวา “นาย” เปนคําวา 
“พระ” จึงมิไดเปนการกระทบตอเสรีภาพในการดําเนินชีวิตตามวิถีทางแหงบรรพชิตนิกาย
วัชรยาน (เกปุระ) ของผูฟองคดีตามที่มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ  
ไดบัญญัติรับรองไวแตอยางใด คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ปฏิเสธคําขอเปลี่ยนบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูฟองคดีเพ่ือแกไขคํานําหนานามจากคําวา “นาย” เปนคําวา “พระ” จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙/๒๕๕๗) 

 
 
 
 

 

                                                 
 ๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมี
เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ี
ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพตามวรรคหน่ึง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิ 
หรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม 
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓.๒ การใชเครื่องพันธนาการและโซตรวนกับผูตองขังในเรือนจํา 
 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้งที่มีผลใชบังคับอยู
ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทและที่มีผลใชบังคับอยูในระหวางการพิจารณาคดีน้ี กําหนดให 
การปฏิบัติตอบุคคลที่อยูในสถานะของผูตองขัง  ยอมถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ในบางประการได เพียงแตตองเปนไปตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และแมประเทศไทย
จะเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมานและการกระทําอ่ืนหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดราย 
ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยการภาคยานุวัติแลวก็ตาม แตเม่ือ 
ยังมิไดมีการแกไขบทกฎหมายใหสอดรับกับพันธกรณีดังกลาว การปฏิบัติตอบุคคล 
ในสถานะของผูตองขังจึงตองเปนไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เก่ียวของไดบญัญัติไว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ ผูฟองคดีที่ ๗ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๐ ผูฟองคดีที่ ๑๒  

ผูฟองคดีที่ ๑๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๐ ผูฟองคดีที่ ๒๓ ผูฟองคดีที่ ๒๕ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๙ ผูฟองคดี
ที่ ๓๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๓ ผูฟองคดีที่ ๔๕ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๗ ผูฟองคดีที่ ๔๙ ผูฟองคดีที่ ๕๐  
ผูฟองคดีที่ ๕๒ ผูฟองคดีที่ ๕๓ และผูฟองคดีที่ ๕๖ ตองคําพิพากษาของศาลอาญาใหลงโทษ
ประหารชีวิต คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ โดยในขณะท่ีถูกคุมขังอยูที่เรือนจํากลาง
คลองเปรมผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนไดถูกใสเคร่ืองพันธนาการ (จําตรวน) ไวตลอดเวลา 
ที่ถูกจองจํา โดยกรมราชทัณฑ (ผูถูกฟองคดี) อางวาเพ่ือปองกันการหลบหนี ผูฟองคดี 
ทั้งสามสิบเกาคนเห็นวา การกระทําของผูถูกฟองคดีเปนการละเมิดตอสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เปนการขัดตอกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติที่หามใช 
เคร่ืองพันธนาการเพื่อการลงโทษ และหามใชโซตรวนในการจองจํานักโทษ จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีระงับการจําตรวนผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑๑ มาตรา ๒๙๑๒ และมาตรา ๓๑๑๓ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงมีผลใชบังคับอยูในขณะเกิดมูลคดีพิพาทในคดีน้ี 

                                                 
 ๑๑-๑๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 
 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทาน้ัน และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได 
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และมาตรา ๒๖๑๔ มาตรา ๒๙๑๕ และมาตรา ๓๒๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงมีผลใชบังคับอยูในระหวางการพิจารณาคดีน้ี เห็นไดวาการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะ และการจับและคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเปนนักโทษ
ตองโทษตามคําพิพากษาของศาลใหประหารชีวิต และถูกคุมขังอยูในเรือนจําในระหวาง 
การอุทธรณคําพิพากษาดังกลาว จึงมีสถานะเปนผูตองขัง ซ่ึงการเปนผูตองขัง การปฏิบัติตอ
บุคคลในสถานะของผูตองขังยอมถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการ แตทั้งน้ีตองเปนไป

                                                                                                                                            
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึง 
หรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษ
ประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 ๑๔-๑๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 
 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ 
แหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึง 
หรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษ
ตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความ 
ในวรรคนี้ 
 การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีที่มีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหส่ังระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวาน้ัน รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตามสมควร
หรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนดวยก็ได 



 
 
 
 
       

                     

๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง         
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด และแมวาจะไดมีการตราปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ของสหประชาชาติ และกฎมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษขององคการสหประชาชาติ 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงสถานภาพของขอกําหนดดังกลาวแลว จะมิไดมีสถานะเปนสนธิสัญญา 
ตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม แตการที่ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมาน 
และการกระทําอ่ืนหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักด์ิศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ 
โดยการภาคยานุวัติเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยอนุสัญญาฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับกับ
ประเทศไทยเม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซ่ึงมีสาระสําคัญในการสงเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชน 
ประเทศไทยก็ยอมมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกลาวซ่ึงเปนสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหวางประเทศในฐานะรัฐภาคีดวย แตถึงกระนั้นก็ตาม การปฏิบัติตอบุคคลในสถานะ
ของผูตองขังยอมเปนไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เก่ียวของไดบัญญัติไวตราบเทาที่ยังมิได
มีการแกไขบทกฎหมายนั้นใหสอดรับกับพันธกรณีดังกลาว 

เม่ือไดพิจารณากฎหมายภายในที่ไดกําหนดวิธีปฏิบัติแกบุคคลซ่ึงถูกขังเอาไว  
อันไดแก มาตรา ๑๔๑๗ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับ
กฎกระทรวงมหาดไทยซ่ึงออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ เห็นไดวา กรอบในการใชดุลพินิจในการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขัง 
เหตุอาจมีไดหลายกรณี ซ่ึงในกรณีเปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเอง
หรือผูอ่ืน หรือเปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุมน้ัน การพิจารณาวาผูตองขังรายใด
เปนบุคคลที่นาจะกระทําการในลักษณะดังกลาวหรือไม ยอมตองพิจารณาตั้งแตการกระทํา
ความผิดในทางอาญาของผูตองขัง พฤติกรรมในกระบวนพิจารณาคดีของผูตองขัง รวมถึง
พฤติกรรมของผูตองขังภายหลังที่อยูภายในเรือนจํา หรือมีมูลเหตุจูงใจอื่นใดในการที่ 
จะคาดหมายไดวาอาจมีการหลบหนีการควบคุม หากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีใชดุลพินิจ
ภายในกรอบที่กฎหมายกําหนดไวแลว ยอมไมถือเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเปนผูตองโทษประหารชีวิต 

                                                 
 ๑๗ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 มาตรา ๑๔ หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขัง เวนแต 
 (๑) เปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอื่น 
 (๒) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตรายตอผูอื่น 
 (๓) เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
 (๔) เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมเห็นเปนการสมควรที่จะตองใชเคร่ืองพันธนาการ 
 (๕) เม่ือรัฐมนตรีส่ังวาเปนการจําเปนจะตองใชเคร่ืองพันธนาการเน่ืองแตสภาพของเรือนจําหรือสภาพการณ 
ของทองถ่ิน 
 ภายใตบังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แหงมาตรานี้ ใหพัศดีเปนเจาหนาที่มีอํานาจที่จะส่ังใหใชเคร่ืองพันธนาการ
แกผูตองขังและที่จะเพิกถอนคําส่ังน้ัน 



                                                                                                           
 
                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๗       

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามคําพิพากษาศาลยุติธรรม ซ่ึงเปนโทษสูงสุดสําหรับลงแกผูกระทําความผิด การท่ีเจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีดําเนินการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน โดยพิจารณา 
จากความผิดและบทลงโทษตามคําพิพากษาของศาล ประกอบกับที่ผูถูกฟองคดีอางวา 
ในการพิจารณาใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขัง น้ัน มีการพิจารณาขอเท็จจริง อ่ืน ๆ 
ประกอบดวย เชน ระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจําซ่ึงอยูในระหวางการดําเนินการกอสราง
ปรับปรุง สภาพของสถานที่ควบคุมที่มีผูตองขังคดีอุกฉกรรจหรือคดีที่มีการกําหนดโทษสูงรวมกัน
อยูเปนจํานวนมาก อัตรากําลังของเจาหนาที่ไมเพียงพอเม่ือเทียบกับจํานวนผูตองขัง เปนตน 
กรณีดังกลาวจึงมีเหตุหรือพฤติการณอันคาดหมายไดวาผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนจะเปนบุคคล
ที่นาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน และเปนบุคคลที่นาจะพยายาม
หลบหนีการควบคุม หากไมมีการใชเคร่ืองพันธนาการ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๓) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑฯ  นอกจากน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวามีการใชตรวน
ขนาดที่ ๑ ซ่ึงมีขนาดที่เล็กที่สุด และเปนการใชเคร่ืองพันธนาการอยูในระดับที่กําหนดไว 
ในขอ ๒๕๑๘ ขอ ๒๖๑๙ และขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง๒๐ ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ แมการใช 
เคร่ืองพันธนาการดังกลาวจะเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิตของผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน 
ในเรือนจําไปบาง แตก็ยังไมถึงขนาดที่ทําใหผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนไมอาจดําเนินชีวิต
ตามปกติได ทั้งการใชเครื่องพันธนาการประเภทตรวนดังกลาวถือเปนมาตรการในการควบคุม
ผูตองขังอยางหน่ึงเพ่ือปองกันผูตองขังหลบหนีหรือกระทําการอันเปนอันตรายตอตนเอง 

                                                 
 ๑๘-๒๐ กฎกระทรวงมหาดไทยซ่ึงออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 ขอ ๒๕ เคร่ืองพันธนาการที่จะใชแกผูตองขังน้ันมี ๔ ประเภท คือ  
 (๑) ตรวน 
 (๒) กุญแจมือ 
 (๓) กุญแจเทา 
 (๔) โซลาม 
 ขอ ๒๖ ตรวนมี ๓ ขนาด คือ 
 (๑) ขนาดที่ ๑ วัดผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน ๑๐ มิลลิเมตร 
 (๒) ขนาดที่ ๒ วัดผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน ๑๒ มิลลิเมตร 
 (๓) ขนาดที่ ๓ วัดผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน ๑๗ มิลลิเมตร 
 โซระหวางวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดที่ ๓ ใหมีความยาวไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร และไมเกิน 
๗๕ เซนติเมตร กับใหมีขนาดของลูกโซซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กสําหรับขนาดท่ี ๑ ไมเกิน ๑๐ มิลลิเมตร และสําหรับขนาดที่ ๓ 
ไมเกิน ๑๗ มิลลิเมตร สวนโซระหวางวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๒ ใหมีความยาวไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร และไมเกิน  
๗๐ เซนติเมตร กับใหมีขนาดของลูกโซซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กไมเกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร 
 ขอ ๒๘ การใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังน้ัน โดยปกติใหใชตรวนขนาดที่ ๑ หรือขนาดที่ ๒ หรือกุญแจเทา 
เวนแตเห็นวามีเหตุจําเปนหรือศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกผูตองขังน้ันตั้งแตสามปข้ึนไป หรือเปนผูตองขังในคดีอุกฉกรรจ
จะใชตรวนขนาดที่ ๓ ก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
 
 
       

                     

๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง         
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือผู อ่ืน ซ่ึงเหตุการณดังกลาวเปนกรณีที่สามารถคาดเห็นไดโดยปกติทั่วไป  ดังนั้น  
การเลือกใชประเภทและขนาดของเครื่องพันธนาการในคดีน้ีของผูถูกฟองคดีจึงเปนไปตาม 
ความจําเปนของพฤติกรรมของผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนแลว กรณีจึงยังไมอาจถือไดวา 
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนแตประการใด การที่เรือนจํากลาง
คลองเปรมใชเคร่ืองพันธนาการโดยจําตรวนผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน จึงเปนการกระทําที่ชอบ
ดวยกฎหมาย และถือไมไดวาเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๖  
ที่ อ.๖๙๒/๒๕๕๗ และที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

 ๓.๓ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผูประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนตองอยูภายใตขอบอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดไว 

 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดไว มิไดหมายถึงเฉพาะแตส่ือมวลชน
เทาน้ัน หากหมายความรวมถึงบุคคลโดยทั่วไปดวย  ดังน้ัน นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด
ซึ่งเปนคูสัญญาเชาเวลาจัดรายการโฆษณาสินคาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
กับกรมประชาสัมพันธ ซึ่งเปนบุคคลโดยทั่วไป จึงมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ผานทางรายการที่ออกอากาศทางสถานีของกรมประชาสัมพันธเชนเดียวกัน  ทั้งน้ี  
การจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานรายการดังกลาวจะกระทํามิได เวนแต 
มีกฎหมายใหอํานาจไวเปนการเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอ่ืนตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ การที่
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดหามมิใหผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนออกอากาศ 
รายการที่มีเน้ือหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือที่ มีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ  
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะ
ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการกอใหเกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชนอยางรายแรง หากฝาฝนมีโทษตองถูกปรับทางปกครอง ซึ่งบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายดังกล าวออกโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ  และยั งไม มี คําวิ นิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัติดังกลาวจึงมีผลบังคับไดตามกฎหมาย   
ดวยเหตุน้ี กรมประชาสัมพันธซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 



                                                                                                           
 
                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๙       

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และกิจการโทรทัศน จึงตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่ 
มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ ดังกลาวกําหนดไวดวย รวมถึง 
ผูจัดรายการที่ออกอากาศในนามของกรมประชาสัมพันธก็ตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นดวยเชนเดียวกัน 

สรุปขอเทจ็จริง 
บริษัท ก. (ผูฟองคดี) ทําสัญญากับกรมประชาสัมพันธ (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือเชาเวลา

จัดรายการโฆษณาสินคาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน โดยทําการออกอากาศรายการ 
“เจาะขาวรอน ลวงขาวลึก” ออกอากาศทุกวันจันทร สัปดาหที่ ๑ ถึงสัปดาหที่ ๔ ของเดือน 
ระหวางเวลา ๒๑.๑๐ ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๕๔ ปรากฏวา ภายหลังการทําสัญญาเม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผูถูกฟองคดี 
ขอตรวจสอบบทรายการที่ผูฟองคดีจะออกอากาศในวันดังกลาว  และตอมาไดระงับ 
การออกอากาศเทปรายการของผูฟองคดีโดยอางวามีเน้ือหาเก่ียวกับกลุมการเมืองซึ่งอาจสราง
ความแตกแยกในสังคมได ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอทราบหลักการตรวจสอบเทปรายการดังกลาว
ไปยังผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยซึ่งเปนเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี  
ซ่ึงตอมาไดแจงเหตุผลใหผูฟองคดีทราบวา มีการเสนอพาดพิงถึงบุคคลอ่ืนอันอาจทําใหเกิด
ความแตกแยกขัดกับนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงขอสัญญาระบุไววามิใหผูเชาจัดรายการเก่ียวกับ
การเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือผูหน่ึงผูใด และเม่ือไดแจงใหผูฟองคดี
แกไขเปลี่ยนแปลง ก็มิไดมีการดําเนินการแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๕๖๔,๒๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
คดีมีขอพิจารณาในเบื้องตนวา ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิและไดรับการคุมครอง 

ตามมาตรา ๔๕๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม เห็นวา 

                                                 
 ๒๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ 
การส่ือความหมายโดยวิธีอื่น 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น 
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชน 

การส่ังปดกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํามิได 



 
 
 
 
       

                     

๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง         
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สัญญาที่ผูถูกฟองคดีตกลงออกอากาศรายการของผูฟองคดีโดยผูฟองคดีจะตองชําระคาเชาเวลา
ใหแกผูถูกฟองคดีน้ัน มีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙๒๒ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซ่ึงแมผูฟองคดีจะเปนผูรับจางผลิตรายการออกอากาศทางสื่อ มิไดทําหนาที่ 
ในการนําขาวสารไปสื่อสารตอมวลชนโดยตรง จึงไมมีลักษณะเปนสื่อมวลชนก็ตาม แตเม่ือพิจารณา
มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ แลว คําวา “บุคคล” ของบทบัญญัติ
ดังกลาว ยอมหมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไมเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือบุคคล
อาชีพใดอาชีพหน่ึง ผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลโดยทั่วไปยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ผานทางรายการของผูฟองคดีได โดยไดรับความคุมครองตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงดังกลาว  
อันเปนบทบัญญัติที่คุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไป ซ่ึงการจํากัด
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานรายการของผูฟองคดีจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมาย 
ใหอํานาจไวเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือกรณีอ่ืนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ 

กรณีมีขอพิจารณาตอไปวา การท่ีผูถูกฟองคดีระงับการออกอากาศของผูฟองคดี 
เปนการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗๒๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
 
                                                                                                                                            

การหามหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซง
ดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึน
ตามวรรคสอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่น จะกระทํามิได 
เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม  แตทั้งน้ี จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได 

 ๒๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาตางตอบแทนน้ัน คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมยอมชําระหน้ีจนกวาอีกฝายหน่ึงจะชําระหน้ี 
หรือขอปฏิบัติการชําระหน้ีก็ได แตความขอน้ีทานมิใหใชบังคับ ถาหน้ีของคูสัญญาอีกฝายหน่ึงยังไมถึงกําหนด  
 ๒๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๓๗ หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระท่ีกอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบตอความม่ังคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อยางรายแรง 
 ผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหน่ึง หากผูรับใบอนุญาต
ไมดําเนินการ ใหกรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจส่ังดวยวาจาหรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้น
ไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวโดยพลัน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง  
ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร หรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนฯ เปนกฎหมายที่ จํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา 
โดยเฉพาะมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบโดยกฎหมาย มาตรา ๔๓ 
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ มาตรา ๔๕ เสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน  
มาตรา ๔๖ เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนหรือส่ือมวลชนอ่ืน ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวออกโดยชอบ 
ดวยรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน 
การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัติดังกลาวจึงมีผลบังคับไดตามกฎหมาย กลาวคือ ผูใด
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ แมแตผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนสวนราชการก็ตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ
สาธารณะ ซ่ึงผูถูกฟองคดีตองแตงตั้งผูอํานวยการสถานีประจําแตละสถานี เพ่ือควบคุมดูแล 
การออกอากาศใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต โดยผูอํานวยการสถานีตองรับผิดชอบดูแล 
การจัดรายการ การดําเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีใหเปนไปโดยถูกตอง 
ตามกฎหมายและประกาศตาง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยผูถูกฟองคดีตองรับผิด 
ในการกระทําของผูอํานวยการสถานีเสมือนเปนการกระทําของตนเอง หามผูถูกฟองคดี
ออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบ
ตอการกอให เ กิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง  
หากผูถูกฟองคดีฝาฝนขอหามดังกลาวมีโทษถูกปรับทางปกครอง และผูที่ไดรับความเสียหาย
เน่ืองจากรายการออกอากาศของผูถูกฟองคดีอาจรองเรียนตอคณะกรรมการได จึงเห็นไดวา  
ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนยังตองถูกจํากัด
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ  
ดังน้ัน ผู จัดรายการที่ออกอากาศในนามของผูถูกฟองคดีจึงตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นดวยเชนกัน ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิในการตรวจสอบรายการ 
ที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนของผูถูกฟองคดี เพ่ือมิใหมีการฝาฝนมาตรา ๓๗  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ ได 
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เม่ือพิจารณาหนังสือของผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยที่ชี้แจง
เหตุผลในการตรวจสอบขาวรายการของผูฟองคดีแลวเห็นวา เน้ือหาของรายการพาดพิง 
ถึงบุคคลอ่ืน อันอาจทําใหเกิดความแตกแยก ขัดตอนโยบายของรัฐบาลที่มีเปาหมายมุงสู 
ความปรองดองสมานฉันท ประกอบกับคําใหการของผูถูกฟองคดีที่วา รายการของผูฟองคดี 
มีลักษณะที่กอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจึงมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับ
การออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนฯ รวมทั้งมีสิทธิตามขอสัญญาในการตรวจสอบเทปรายการกอนออกอากาศและส่ังให 
ผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ขัดตอระเบียบหรือกฎหมาย ซ่ึงหากไมดําเนินการ  
ผูถูกฟองคดีมีสิทธิไมอนุญาตใหออกอากาศรายการได ประกอบกับบันทึกถอยคําของผูอํานวยการ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยที่ไดใหถอยคําตอศาลในชั้นไตสวนคําขอใหศาลกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษาวา ผูถูกฟองคดีไดรับการรองเรียน 
จากประชาชนมาตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ วา รายการของผูฟองคดีเก่ียวกับขบวนการลมเจา 
ซ่ึงไดมีการออกอากาศเปนจํานวนหลายคร้ัง กอใหเกิดความแตกแยก โดยเม่ือผูถูกฟองคดี
พิจารณารายการของผูฟองคดีแลวเห็นวา มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ และอาจกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอบุคคลอ่ืนซึ่งผูถูกฟองคดีอาจตองรับผิดฐานกระทําละเมิดแลว ผูถูกฟองคดียอมมีสิทธิระงับ 
การออกอากาศรายการของผูฟองคดีไดโดยชอบดวยสัญญาและโดยชอบดวยกฎหมาย  
เม่ือการกระทําของผูถูกฟองคดีชอบดวยกฎหมายและไมผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไมตองชําระ
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๘) 
 

๓.๔ กฎกระทรวงที่ใหสิทธิแกบุคคลในการแสดงเจตนาไมประสงคจะไดรับ 
การบริการสาธารณสุขเพื่อยืดการตายหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย 

 

เม่ือหลักการและเหตุผลของการตรากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข 
ที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ
เจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมไปถึงเน้ือหาสาระของกฎกระทรวงดังกลาวมิไดเกินไปกวา
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายแมบท เพียงแตเปนการ
อธิบายความ กําหนดข้ันตอนและวิธีการในการจัดทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงค 
จะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติ 
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การทรมานจากการปวยเทาน้ัน ซึ่งการจัดทําหนังสือดังกลาวถือเปนการแสดงสิทธิ 
ในชีวิตและรางกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ โดยเปนการยื่นความประสงคไวลวงหนาเพื่อประกาศใหสาธารณชนทราบ 
ความประสงคของตนวาจะใชสิทธิเชนใด  อีกทั้ง สิทธิดังกลาวก็มิใชสิทธิที่จะเลือก 
ไมมีชีวิตอยู  ดังน้ัน กฎกระทรวงฉบับดังกลาวจึงมิไดมีเน้ือหาสาระที่ขัดตอกฎหมาย 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
นายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  

(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ 
ตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตาย 
ในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูฟองคดีที่ ๑ 
และผูฟองคดีที่ ๒ เปนขาราชการกระทรวงสาธารณสุขและประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูฟองคดีที่ ๓ 
เปนขาราชการบํานาญประกอบวิชาชีพเวชกรรมและอยูในบังคับของกฎกระทรวงดังกลาว เห็นวา 
กฎกระทรวงดังกลาวกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบริการสาธารณะดานการสาธารณสุข 
ซึ่งผูฟองคดีทั้งสามไดรับการศึกษาอบรมใหชวยชีวิตผูปวยใหดีที่สุดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ
ในขณะนั้น และจะตองไมทอดทิ้งผูปวยใหเสียชีวิต การปลอยใหผูปวยเสียชีวิตลงโดยงดเวน
ไมใหการรักษาหรือการใชเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยบางอยางเพ่ือยุติชีวิต จึงเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมชอบดวยกฎหมายและขัดตอรัฐธรรมนูญ 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยกเลิกเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือ 

แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ เปนเรื่องสิทธิในการทําหนังสือแสดงเจตนา
ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน  
หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยไดตามมาตรา ๑๒๒๔ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพ

                                                 
๒๔ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตาย
ในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได 

การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 
 
 
       

                     

๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง         
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงชาติฯ ซ่ึงเปนสารัตถะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายท่ีบุคคลพึงมีตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเปน 
การออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา  
รัฐไดจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๕๗ วรรคสอง๒๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ แลว  อีกทั้ ง  
รางกฎกระทรวงดังกลาวไดเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงเปน
หนวยงานที่ รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฯ โดยคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติได ใหความเห็นชอบและได เสนอรางกฎกระทรวงดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติเสนอและไดสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  หลังจากน้ัน  
จึงไดนําเสนอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองลงนามในรางกฎกระทรวงฉบับดังกลาว จึงเปนกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตาย
ในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ โดยเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติฯ แลว  ดังนั้น การออกกฎกระทรวงฉบับน้ีจึงเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนดไว 

สําหรับประเด็นในสวนของเนื้อหาของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการ 
ตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายหรือไม น้ัน เม่ือเสรีภาพของบุคคลยอมถูกจํากัดเม่ือลวงล้ําเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
ภายใตการรับรองของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เสรีภาพจึงเปนการกระทํา
โดยอิสระของบุคคลที่มิไดอยูภายใตอํานาจบังคับของบุคคลอ่ืน สําหรับสิทธิน้ัน เปนเคร่ืองยืนยัน
ถึงเสรีภาพของบุคคล ทําใหมีสภาพบังคับตอบุคคลภายนอก  ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพจึงเปน 
สิ่งเดียวกันที่มิอาจแยกออกจากกันได การท่ีบุคคลแสดงเจตนาในการไมประสงคจะรับบริการ
                                                                                                                                            

เม่ือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึงแลวมิใหถือวาการกระทําน้ัน
เปนความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง 
 ๒๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๕๗  ฯลฯ   ฯลฯ 
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง  

การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 



                                                                                                           
 
                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๕       

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมาน
จากการเจ็บปวย ซ่ึงมีผลทําใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองเคารพการตัดสินใจดังกลาวน้ัน 
กรณีดังกลาวเรียกวาสิทธิของบุคคล ซ่ึงสิทธิดังกลาวมิใชสิทธิที่จะเลือกไมมีชีวิตอยู แตเปนสิทธิ
ในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพ่ือที่จะไดตายโดยธรรมชาติ และหากพิจารณา
หลักการและเหตุผลของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือ 
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ แลวเห็นวา การทําหนังสือดังกลาวเปนการ
แสดงสิทธิในชีวิตและรางกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ  
โดยเปนการยื่นความประสงคไวลวงหนาเพ่ือประกาศใหสาธารณชนทราบความประสงคของตน
วาจะใชสิทธิเชนใด จึงมิไดเปนการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 

นอกจากน้ี การที่กฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกําหนดองคประกอบของการ 
แสดงสิทธิไว ซ่ึงไดแก ประการแรก หากมีผูทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการ
สาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมาน 
จากการเจ็บปวย หนังสือแสดงเจตนาตองครบถวนบริบูรณ ประการที่สอง ผูประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขไมมีอํานาจหนาที่ในการทําใหผูทําหนังสือแสดงเจตนาถึงแกความตายโดยวิธีการใด ๆ 
ประการที่สาม ผูทําหนังสือแสดงเจตนายังคงไดรับการดูแลแบบประคับประคอง ประการที่สี่ 
ผูทําหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวจะตองมีภาวะตามที่กฎกระทรวงพิพาทกําหนดไว ประการที่หา 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รับผิดชอบการรักษามีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยพยากรณโรค 
ตามมาตรฐานทางการแพทย และประการสุดทาย หากผูทําหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวตองการ
ตายอยางธรรมชาติ  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาตามองคประกอบของกฎกระทรวงท่ีพิพาทจึงมิใช 
การปลอยใหผูปวยเสียชีวิตลงโดยงดเวนไมใหการรักษา หรือการใชยาและเคร่ืองมืออุปกรณ 
ทางการแพทยบางอยางเพ่ือยุติชีวิต และถึงแมผูทําหนังสือแสดงเจตนาประสงคจะใหใชวิธีการ
ปลอยใหผูคนเสียชีวิตลงโดยงดเวนไมใหการรักษา หรือการใชยาและเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย
บางอยางเพ่ือยุติชีวิต ก็ถือวาไมเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการ
ตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย โดยผูประกอบวิชาชีพ 
ดานสาธารณสุขไมจําตองปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
แตประการใด  อีกทั้ง การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดออกกฎกระทรวงที่พิพาทโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฯ ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการวางกรอบและแนวทางในการกําหนด
นโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ ซ่ึงมิไดเปนการกําหนด



 
 
 
 
       

                     

๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง         
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งกฎกระทรวงท่ีพิพาทก็มิไดมีเน้ือหาสาระ 
เกินกวาพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฯ แตเปนเพียงการอธิบายความ กําหนดขั้นตอน 
และวิธีการในการจัดทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไป 
เพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการปวยเทาน้ัน  ดังนั้น  
การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดออกประกาศกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
ตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตาย 
ในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ จึงเปนการชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๘) 

 

๔. หลักการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตามที่ระบุไวในแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 

 

การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน 
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญ 
ที่เก่ียวของกับชุมชน หนวยงานราชการจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในพ้ืนที่กอนมีการดําเนินการดังกลาวตามที่มาตรา  ๕๗  ประกอบมาตรา  ๖๗  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดไว ซึ่งโครงการหรือ
กิจกรรมที่ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดังกลาวจะตองเปนโครงการ
หรือกิจกรรมที่เปนรูปธรรมชัดเจนแลว และมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่วิญูชน 
อยูในวิสัยที่จะคาดเห็นไดวาจะมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต 
หรือสวนไดเสียของชุมชนทองถิ่นใด  ดังน้ัน เม่ือโครงการหรือกิจกรรมที่จะจัดทําข้ึน
ตามที่ระบุไวในแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในคดีน้ี เปนเพียงกรอบ
แนวคิดที่ยังไมมีการกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งแมตอไปโครงการหรือ
กิจกรรมดังกลาวจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนแลว แตการจัดทําแผนแมบทดังกลาว 
โดยสภาพแลวไมอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
หรือสวนไดเสียสําคัญเก่ียวกับชุมชนได  ยิ่งไปกวาน้ัน แผนแมบทดังกลาวไมไดมี
ลักษณะเปนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคม  มิใชการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย และมิไดมีลักษณะเปนการวางผังเมืองที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสีย
สําคัญของประชาชน อันจะมีผลบังคับใหรัฐตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น



                                                                                                           
 
                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๗       

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการแตอยางใด  ดังน้ัน การที่หนวยงานของรัฐ
จัดทําแผนแมบทบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าข้ึน โดยมิไดจัดใหมีกระบวนการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียอยางทั่วถึงกอน จึงไมใชการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน (ผูฟองคดีที่ ๑) เปนองคกรเอกชนดานการคุมครอง

สิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๕ เปนประชาชนผูมีสิทธิ
และหนาที่ตามรัฐธรรมนูญฟองวา ไดรับความเดือดรอนเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรี 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) คณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
และคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
จากการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ หรืออนุญาตใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่น 
ที่เก่ียวของในการดําเนินการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพ่ือนําไปสู 
การจัดทําหรือดําเนินโครงการเพ่ือออกแบบกอสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน 
และระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ มูลคา ๓.๔ แสนลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
สําคัญอ่ืนใดเกี่ยวกับบุคคลหรือชุมชนทองถิ่น หรืออาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญ 
ของประชาชนที่จะตองดําเนินการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
อยางทั่วถึงกอนดําเนินการ ผูฟองคดีที่ ๑ ไดเคยมีหนังสือแจงไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เพ่ือใหปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือขั้นตอนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๗ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
และมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ขอใหทบทวนการดําเนินการเปดประมูลโครงการตามกรอบ
แนวคิดเพ่ือออกแบบกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืนและระบบแกไข
ปญหาอุทกภัยของประเทศไทยไวเปนการชั่วคราว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เพิกเฉย ผูฟองคดีทั้งสี่สิบหาจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน 
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของผูถูกฟองคดีทั้งสอง และใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่
รวมกันจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนดําเนินการ 
โดยการจัดทําประชามติ ตลอดจนดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ



 
 
 
 
       

                     

๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง         
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหครบถวนเสียกอนการดําเนินโครงการเก่ียวกับแผนงานตาง ๆ 
ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยที่มาตรา ๕๗๒๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ  

กําหนดใหบุคคลมีสิทธิไดรับขอมูลและเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชน
ทองถิ่น และการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนทั้งทางดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพดังกลาว จะกระทําไดก็ตอเม่ือจะไดจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน ซ่ึงโครงการหรือกิจกรรม 
ที่หนวยงานจะตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กอนที่จะดําเนินการหรืออนุญาต 
ใหดําเนินการน้ัน ตองเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนรูปธรรมชัดเจนแลว ทั้งในแงประเภท 
รูปแบบ ขนาด และพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ และมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่วิญูชนอยูในวิสัย
ที่จะคาดเห็นไดวาจะมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต หรือสวนไดเสีย
ของชุมชนทองถิ่นใด  มิฉะน้ันแลว ประชาชนแตละคนยอมไมอาจแสดงความคิดเห็นของตน
เก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ไมวาในเชิงเห็นพองดวยหรือในเชิงคัดคานการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมนั้นทั้งหมดหรือบางสวน โดยทราบขอมูลหรือขอเท็จจริงอยางรอบดาน
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดเลย ทั้งความคิดเห็นของประชาชนที่แสดงออกมาโดยไมทราบ
ขอมูลหรือขอเท็จจริงเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมน้ันอยางรอบดาน ก็จะไมมีประโยชน 
ที่หนวยงานที่เก่ียวของจะนําไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจวาสมควรจะดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรมหรืออนุญาตใหมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นหรือไม หรือสมควรที่จะแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

 

                                                 
๒๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๕๗ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สําหรับแผนแมบทบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดทําขึ้น 
มีหลักการ คือ การบริหารจัดการนํ้าทั้งประเทศ โดยดําเนินการในระดับลุมนํ้าและครอบคลุม 
ทุกลุมนํ้าในประเทศตั้งแต พ้ืนที่ตนน้ํา ซ่ึงใหความสําคัญกับการชะลอน้ํา พ้ืนที่กลางนํ้า 
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือปองกันความเสียหายใหเกิดขึ้นนอยที่สุด และพื้นที่
ปลายน้ํ าใหความสําคัญกับการเรงระบายน้ํ าและการผลักดันน้ํา  ซ่ึงมีการจัดทําแผน 
บริหารจัดการนํ้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและแผนเรงดวน เพ่ือรองรับปญหาอุทกภัย 
ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบดวย ๘ แผนงานที่สําคัญ ไดแก ๑) แผนงานฟนฟูและอนุรักษปา 
และระบบนิเวศ ๒) แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บกักนํ้าหลักและจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้า
ของประเทศประจําป ๓) แผนฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งกอสรางเดิมหรือตามแผนที่วางไว 
๔) แผนงานพัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณและเตือนภัย ๕) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ 
๖) แผนงานการกําหนดพ้ืนที่รับนํ้านอง ๗) แผนงานปรับปรุงองคกรเพื่อบริหารจัดการนํ้า  
และ ๘) แผนงานสรางความเขาใจ การยอมรับ และการมีสวนรวมในการบริหารจัดการอุทกภัย
ขนาดใหญของทุกภาคสวน โดยในแตละแผนงานดังกลาวจะประกอบไปดวยโครงการ 
หรือกิจกรรมที่จะจัดทําขึ้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามแตละแผนงานนั้น ซ่ึงเม่ือพิจารณา
เน้ือหาสาระสําคัญแลวเห็นวา แมแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจะไดระบุโครงการ
หรือกิจกรรมหรือที่จะจัดทําในอนาคตไวหลายโครงการหรือหลายกิจกรรม แตโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ระบุไวในแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดังกลาวก็เปนเพียง 
กรอบแนวคิดที่ยังไมมีลักษณะเปนรูปธรรมเพียงพอ กลาวคือ มิไดระบุรายละเอียดวาจะดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมในประเภท รูปแบบ ลักษณะเชนใด หรือในพ้ืนที่ใดอยางเพียงพอที่วิญูชน
เล็งเห็นไดวาจะมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
สําคัญอ่ืนใดเก่ียวกับชุมชนหรือชุมชนทองถิ่นหรือของบุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชนหรือชุมชน
ทองถิ่นนั้น  อยางไรก็ตาม แมตอไปโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุไวในแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําจะมีรายละเอียดชัดเจนแลววา การดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว
อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใด
เก่ียวกับชุมชนหรือชุมชนทองถิ่นหรือของบุคคลท่ีเปนสมาชิกของชุมชนหรือชุมชนทองถิ่น  
แตการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยสภาพแลวไมอาจมีผลกระทบ 
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดเก่ียวกับชุมชน
หรือชุมชนทองถิ่นหรือของบุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชนหรือชุมชนทองถิ่นไดเลยแมแตนอย  
นอกจากน้ัน การจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดังกลาวไมไดมีเน้ือหา 
หรือลักษณะเปนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ไมใชการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยและการกําหนดเขตการใชประโยชนในทีดิ่น และมิไดมีลักษณะเปนการวางผังเมือง
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ที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน อันจะมีผลบังคับใหรัฐจัดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง  
และมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ ซ่ึงใชบังคับในขณะนั้น  
ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําขึ้น โดยมิได 
จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียอยางทั่วถึงกอน  
เพ่ือนําความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียไปประกอบการจัดทําแผนแมบทดังกลาว 
จึงมิใชการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด   พิพากษายกฟอง  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๒/๒๕๕๗) 
 

๕. หลักกฎหมายทั่วไปวาดวยความแนนอนและความชัดเจนของกฎหมาย  
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๖. หลักความไดสัดสวน 
  

 ๖.๑ การที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจเขาดําเนินการสลายการชุมนุม 
 

ในกรณีเจาพนักงานตํารวจใชกําลังสลายกลุมผูชุมนุมคัดคานโครงการ
กอสรางทอสงกาซและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซียที่มีการชุมนุมกันบริเวณ
ถนนจุติอนุสรณ เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวากลุมผูชุมนุมมิไดมีเจตนาที่จะปดก้ันการจราจร
บริเวณดังกลาว หากแตเกิดจากการที่เจาพนักงานตํารวจตั้งจุดสกัดทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได ประกอบกับการจราจรโดยใชถนนจุติอนุสรณไมอาจทําไดตั้งแตแรก
เน่ืองจากมีจุดสกัดของเจาพนักงานตํารวจ จึงไมอาจฟงไดวาการที่เจาพนักงานตํารวจ
สลายการชุมนุมเปนไปเพื่อเปดเสนทางใหประชาชนใชสัญจรไปมาได หากแตเปนการ
ดําเนินการเพ่ือเปดทางเขาออกโรงแรมใหแกคณะรัฐมนตรีที่มาประชุม ทั้งที่ยังมี 
เสนทางเขาออกโรงแรมอีกหลายทาง กรณีถือไมไดวาการสลายการชุมนุมดังกลาว 
เปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช 
ทางสาธารณะตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และกรณีถือเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยรับรองไวเกินความจําเปน  อีกทั้ง กรณียังเปนการกระทํา 
ที่ไมเปนไปตามลําดับข้ันตอนตามหลักสากลท่ีใชในการสลายการชุมนุม หรือมีลําดับ
ข้ันตอนจากเบาไปหาหนักตามที่ระบุในแผนของฝายปกครองเอง เม่ือการดําเนินการ
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ดังกลาวทําใหผูฟองคดีซึ่งรวมชุมนุมไดรับความเสียหาย จึงยอมเปนการกระทําละเมิด
ซึ่งตองมีการชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสามสิบคนไดรวมกับประชาชนกลุมผูคัดคานโครงการกอสรางทอสง

กาซและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซียรวมตัวกันเพ่ือเดินทางไปยื่นหนังสือเสนอ 
ขอเรียกรองใหมีการทบทวนโครงการดังกลาวตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม
คณะรัฐมนตรี (นอกสถานที่) ณ โรงแรม เจ.บี. อําเภอหาดใหญ เม่ือเดินทางมาถึงทางเขาถนน
จุติอนุสรณ บริเวณวงเวียนน้ําพุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ปรากฏวาเจาพนักงานตํารวจ 
ไดจัดวางกําลังและแผงเหล็กตั้งวางขวางกั้นบนสะพานจุติบุญสูงอุทิศ ขบวนกลุมผูชุมนุม 
จึงหยุดอยูบนถนนจุติอนุสรณบริเวณเชิงสะพานจุติบุญสูงอุทิศ และมีการเจรจากันระหวาง 
เจาพนักงานตํารวจกับผูชุมนุม เพ่ือใหกลุมผูชุมนุมใชบริเวณพื้นที่วางขางธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรเกษม เปนที่ชุมนุมแทนบริเวณสวนหยอมใกลอาคารจอดรถ
โรงแรม เจ.บี. แตการเจรจาไมประสบความสําเร็จ หลังจากน้ันไมนานเจาพนักงานตํารวจ 
ที่จัดวางกําลังบนสะพานจุติบุญสูงอุทิศไดผลักดันกลุมผูชุมนุมจนเกิดความวุนวายขึ้น และ 
เจาพนักงานตํารวจไดดําเนินการสลายการชุมนุมจนกลุมผูชุมนุมตองสลายตัวไปในที่สุด  
ผูฟองคดีเห็นวาในการสลายการชุมนุม เจาหนาที่มิไดใชมาตรการแกไขปญหาอยางเปนขั้นตอน
ตามแผน ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายท่ีเก่ียวของ แตกลับดําเนินการใชกําลัง 
สลายการชุมนุม ซ่ึงเปนมาตรการที่รุนแรงเกินขอบเขตแหงความจําเปน อันเปนการละเมิด 
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จังหวัดสงขลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และ
กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) รวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 
ในการชุมนุมใหแกผูฟองคดี 

คําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยที่มาตรา ๔๔๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

ที่ ใชบังคับอยู ในขณะเกิดเหตุ  กําหนดใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชน 
                                                 
 ๒๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔๔ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณี

การชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย 
ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 
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ที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะ
สงคราม หรือในระหวางเวลาที่ มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก  
จึงเห็นไดวา เสรีภาพในการชุมนุมเปนเสรีภาพอยางหน่ึงที่มีความสําคัญ เพราะมีที่มาจาก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนสิ่งที่จะขาดเสียมิไดในสังคมที่ปกครองดวยระบอบ 
เสรีประชาธิปไตย เพราะการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเปนการถกเถียงกันดวยสติปญญา 
เพ่ือนํามาซ่ึงวิธีการแกปญหาหรือยุติขอขัดแยงของสังคมในระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุม
เปนกลไกในการเปดโอกาสใหมีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการวิพากษวิจารณ 
อยางเปดเผย แสดงออกซึ่งปญหาและขอเรียกรองของประชาชนหรือกลุมผลประโยชนในสังคม 
ทั้งยังชวยใหรัฐมองเห็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมไดชัดเจนขึ้นดวย 

อยางไรก็ตาม แมวาเสรีภาพในการชุมนุมจะมีความสําคัญ แตเสรีภาพในการชุมนุม
ก็ถูกจํากัดโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยน้ันเองวา ตองเปนการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ หากเปนการชุมนุมที่ไมสงบหรือมีอาวุธยอมอยูนอกเหนือการคุมครอง 
ตามรัฐธรรมนูญ  นอกจากน้ี ยังมีขอจํากัดเฉพาะแตในกรณีการชุมนุมสาธารณะเพื่อคุมครอง
ความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวาง 
เวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึกเทาน้ัน ซ่ึงจากบันทึกขอมูลภาพและเสียงที่ไดมีการบันทึกเหตุการณ
การชุมนุมในวันที่เกิดเหตุพบวา ไมปรากฏวากลุมผูชุมนุมไดมีดําเนินการชุมนุมในลักษณะ 
ยั่วยุหรือสงเสริมใหเกิดความรุนแรงหรือกอใหเกิดการจลาจล รวมถึงกอใหเกิดอันตราย 
โดยตรงตอชีวิตรางกายของประชาชนแตอยางใด การชุมนุมของผูฟองคดีในวันดังกลาว 
กอนที่เจาพนักงานตํารวจจะดําเนินการสลายการชุมนุมจึงเปนการชุมนุมโดยสงบ  อีกทั้ง  
เม่ือโครงการกอสรางทอกาซฯ มีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก และกลุมผูคัดคาน
โครงการดังกลาวไดรวมกันรณรงคคัดคานการดําเนินโครงการมาอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน  
จึงยอมมีการจัดตั้งและแกนนําสั่งการอยางชัดเจน มีการตระเตรียมการเรื่องการชุมนุม 
อยางเปนระบบและมีประชาชนเขารวมชุมนุมเปนจํานวนมาก แตไมปรากฏวากลุมแกนนํา 
ของผูชุมนุมไดมีการตระเตรียมหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหมีการสะสมอาวุธ 
หรือวางแผนที่จะใชกําลังในการชุมนุมแตอยางใด สวนอาวุธของกลางที่เจาพนักงานตํารวจ 
ยึดไดน้ัน ปรากฏวามีเพียงหนังสติ๊กดามไม จํานวน ๗ อัน พรอมลูกตะก่ัวถวงอวน จํานวน  
๘๒ ลูก และมีดสปาตา จํานวน ๑ เลม เทาน้ัน ที่เปนอาวุธโดยสภาพ ซ่ึงมีจํานวนนอยมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนคนในกลุมผูชุมนุม จึงเชื่อไดวาเปนการพาอาวุธมาโดยสวนตัว 
ของผูชุมนุมเทาน้ัน มิไดเกิดจากการเห็นพองตองกันของแกนนําและผูชุมนุมสวนใหญ  
สวนกรรไกร จํานวน ๑ เลม และไมไผคันธง จํานวน ๑๗๕ อัน มิใชอาวุธโดยสภาพ และ
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ขอเท็จจริงปรากฏตามแผนบันทึกขอมูลภาพและเสียง (แผน วี.ซี.ดี.) วา กลุมผูชุมนุมไดใชไมไผ
เปนคันธงเพื่อถือนําขบวนมาชุมนุม มิใชเพ่ือประโยชนที่จะใชเปนอาวุธตั้งแตแรกแตไดใชเปน
อาวุธหลังจากที่เจาพนักงานตํารวจไดใชกําลังเขาผลักดันเพ่ือสลายการชุมนุมแลว จึงเปนเจตนา
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นของผูชุมนุมแตละคนเทาน้ัน การที่ผูชุมนุมตอสูขัดขวางและทําราย 
เจาพนักงานตํารวจไดรับบาดเจ็บหลายคน รวมทั้งทรัพยสินของทางราชการที่อยูในบริเวณ 
ที่ชุมนุมถูกทําลายไดรับความเสียหายหลายรายการ เกิดจากการท่ีเจาพนักงานตํารวจใชกําลัง
เขาผลักดันกลุมผูชุมนุมจนเกิดความวุนวายขึ้น มิไดเกิดจากการกอเหตุของกลุมผูชุมนุม 
แตอยางใด กรณีจึงไมเพียงพอที่จะถือวาการชุมนุมของกลุมผูคัดคานเปนการชุมนุมโดยไมสงบ
และมีอาวุธ 

ยิ่งไปกวาน้ัน การท่ีกลุมผูชุมนุมชุมนุมกันอยูบนถนนจุติอนุสรณเปนเพราะ 
ไมสามารถเดินทางตอไปได เน่ืองจากเจาพนักงานตํารวจไดตั้งจุดสกัดบนสะพานจุติบุญสูงอุทิศ 
กลุมผูชุมนุมจึงมิไดมีเจตนาที่จะปดก้ันการจราจรบริเวณถนนจุติอนุสรณจากบริเวณวงเวียนน้ําพุ
จนถึงสะพานจุติบุญสูงอุทิศ ประกอบกับการสัญจรโดยใชถนนจุติอนุสรณไมอาจทําไดแตแรก 
เพราะเจาพนักงานตํารวจไดตั้งจุดสกัดบนสะพานจุติบุญสูงอุทิศ กรณีจึงฟงไมไดวาการที่ 
เจาพนักงานตํารวจดําเนินการสลายการชุมนุมของกลุมผูชุมนุมบนถนนจุติอนุสรณ บริเวณ 
เชิงสะพานจุติบุญสูงอุทิศมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนใชเสนทางสัญจรบนถนนจุติอนุสรณ 
หากแตรับฟงไดวาการสลายการชุมนุมดังกลาวเพื่อเปดเสนทางเขาออกโรงแรม เจ.บี. ใหแก
คณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม เน่ืองจากถนนจุติอนุสรณเปนเสนทางเดียวที่เจาพนักงานตํารวจ
เปดใหใชเปนเสนทางเขาออกโรงแรม เจ.บี. กรณีจึงถือไมไดวา การที่เจาพนักงานตํารวจ
ดําเนินการสลายการชมุนุมของกลุมผูชุมนุมบนถนนจุติอนุสรณ บริเวณเชิงสะพานจุติบุญสูงอุทิศ
เปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ
ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ และการที่เจาพนักงาน 
ตํารวจเลือกที่จะใชมาตรการสลายการชุมนุมเพียงเพ่ืออํานวยความสะดวกแกการเดินทางเขาออก
โรงแรม เจ.บี. ของคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม ทั้งที่ยังมีเสนทางเขาออกโรงแรม เจ.บี. ไดอีก
หลายเสนทาง ยอมเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รับรองไวเกินแกความจําเปน  นอกจากนั้น ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวาขณะที่กลุมผูชุมนุม 
จับกลุมชุมนุมกันอยูบริเวณหลังแผงเหล็กก้ันน้ัน เจาพนักงานตํารวจไดตั้งแถวเดินออมแผงเหล็ก
เขามายังฝงของกลุมผูชุมนุมและใชกําลังผลักดันกลุมผูชุมนุมเพ่ือใหสลายตัวพนไปจากที่ชุมนุม 
โดยไมปรากฏวาไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนตามหลักสากลท่ีใชในการสลายการชุมนุม 
ของประชาชน หรือมีลําดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักตามที่ระบุในแผนแหลมสน ๐๕/๒๕๔๕ 
และแผนรักษาความสงบ (กรกฎ/๔๕) แตอยางใด  ดังน้ัน การที่เจาพนักงานตํารวจซึ่งเปน
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เจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการสลายการชุมนุมของกลุมผูชุมนุมดังกลาว  
จึงเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย และทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายโดยไมอาจ 
ใชเสรีภาพในการชุมนุมตอไปได อันถือเปนการกระทําละเมิดผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๒๘   
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๔ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๕) 
  

 ๖.๒ การกอสรางวางทอระบายนํ้าและปรับปรุงพื้นผิวจราจร 
 

ในการปรับปรุงพื้นถนนเพื่อปองกันปญหานํ้าทวมน้ัน การยกระดับถนน 
และทอระบายนํ้าใหสูงกวาเดิม ถือเปนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
จัดทําบริการสาธารณะ เม่ือการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีเหตุผล เหมาะสม 
พอสมควรแกเหตุ และเปนประโยชนตอประชาชนผูอยูอาศัยสวนใหญในบริเวณถนน
ดังกลาวแลว แมจะมีผูที่ไดรับความเสียหายจากการที่นํ้าทวมขังหนาบาน เน่ืองจาก 
ถนนมีระดับความสูงเพิ่มข้ึน ก็เปนผลกระทบโดยปกติธรรมดาในการปรับปรุงพื้นถนน
เพื่อปองกันนํ้าทวม กรณีจึงถือวาการดําเนินการดังกลาวชอบดวยหลักความไดสัดสวน
ของการกระทําทางปกครองและไดดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชน
ของเอกชนแลว และไมอาจถือไดวาเปนการกระทําละเมิด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินมีโฉนดพรอมส่ิงปลูกสรางที่หมูที่ ๓  

ซอยวัฒนานนท ๑ ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไดอาศัยอยู 
ในบานหลังดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปจจุบัน ซ่ึงเดิมซอยวัฒนานนท ๑ ที่ผูฟองคดี
อาศัยอยูน้ัน เปนซอยที่แยกมาจากถนนสรณคมนซ่ึงแยกมาจากถนนสรงประภาอีกทอดหน่ึง  
แตเวลาตอมาไดมีการตัดถนนซอยกํานันปงแยกจากถนนสรงประภาคูขนานกับถนนสรณคมน 
จึงสงผลใหซอยวัฒนานนท ๑ แยกออกเปน ๒ ฝง คือฝงตะวันออกติดถนนซอยกํานันปง 
กับฝงตะวันตกติดถนนสรณคมน  อยางไรก็ดี จากการตัดถนนดังกลาวน้ันเปนเหตุใหถนน 
ซอยกํานันปงมีระดับสูงกวาซอยวัฒนานนท ๑ ทั้งสองฝง และมีการรองเรียนจากประชาชน 
ผูอยูอาศัยในซอยวัฒนานนท ๑ วาถนนในซอยดังกลาวมีนํ้าทวมขังเวลาฝนตก  ตอมา 
สํานักงานเขตดอนเมือง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไดปรับปรุงซอยวัฒนานนท ๑ ฝงตะวันออก 

                                                 
 ๒๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี 
อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการน้ัน 
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แยกซอยกํานันปง โดยปรับปรุงเปนถนนแอสฟลตคอนกรีตสูงจากพ้ืนถนนเดิม ๓๕ เซนติเมตร 
ซ่ึงเปนเหตุใหถนนในซอยวัฒนานนท ๑ มีระดับสูงกวาบานของประชาชนสวนมากที่อาศัยอยู 
ในซอยดังกลาว รวมทั้งบานของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการปรับปรุงดังกลาวเปนเหตุให 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ตองเชาที่จอดรถในระหวางการกอสราง  
และตองปรับปรุงถนนบริเวณประตู ร้ัวหนาบานใหสูงเทากับถนนที่กอสรางใหม รวมทั้ง 
วางทอระบายน้ําและวางประตูร้ัวใหม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใชเงินคาเสียหายดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยท่ีมาตรา ๔๘๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

กําหนดวา สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง การจํากัดสิทธิเชนวาน้ี 
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 
บัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่ รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไว 
และเทาที่จําเปนเทาน้ัน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได  
กรณีจึงเห็นไดวา การจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินจะกระทําไดแตโดยมีบทบัญญัติ 
ของกฎหมายเฉพาะตามที่ รัฐธรรมนูญกําหนด และจะตองกระทําเพียงเทาที่ จําเปน  
โดยไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิน้ัน เม่ือการดําเนินการของกรุงเทพมหานคร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่อาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๙ (๖)๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มิไดเปนการจํากัดสิทธิของผูฟองคดีในทรัพยสิน
รวมถึงสิทธิในการใชสอยทรัพยสิน ผูฟองคดียังคงมีสิทธิในทรัพยสินและสามารถใชสอย
ทรัพยสินไดเชนเดิม เพียงแตไดรับผลกระทบจากการท่ีพ้ืนหนาบานบริเวณที่จอดรถของตน 
มีระดับต่ํากวาพ้ืนถนนภายหลังการปรับปรุงบางเทาน้ัน มิไดกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ 
แหงสิทธิในทรัพยสินของผูฟองคดีแตอยางใด  อีกทั้ง การดําเนินการดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
                                                 
 ๒๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ี  
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ก็เพ่ือใหระดับของพื้นถนนพิพาทและทอระบายน้ําของถนนพิพาทมีระดับสูงขึ้นเสมอกับถนน
ซอยกํานันปงเพ่ือปองกันน้ําทวมเม่ือฝนตก โดยไมปรากฏวามีระดับความสูงเกินกวามาตรฐาน
คาความสูงของถนนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๓ ของเขตดอนเมือง หากการปรับปรุง
พ้ืนถนนดังกลาวไมยกระดับถนนและทอระบายน้ําใหสูงกวาเดิมใหเสมอกับถนนซอยกํานันปง 
ก็จะเปนเหตุใหไมอาจปองกันนํ้าที่จะไหลจากถนนซอยกํานันปงซ่ึงมีระดับที่สูงกวาลงมา 
ทวมซอยวัฒนานนท ๑ ฝงตะวันออก และจะทวมบานซึ่งมีความสูงระดับเดียวกับพ้ืนถนน 
ซอยวัฒนานนท ๑ ฝงตะวันออกได รวมถึงไมสามารถระบายน้ําจากถนนซอยพิพาทออกไปสู
ถนนซอยกํานันปงได เน่ืองจากระดับทอระบายน้ําต่ํากวาระดับทอระบายนํ้าของถนนซอยกํานันปง
อันจะเปนเหตุใหการแกไขปญหาไมอาจบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทําบริการสาธารณะได  
การดําเนินการดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนไปอยางมีเหตุผล เหมาะสม พอสมควรแกเหตุ 
และเปนการกระทําเพียงเทาที่จําเปนทําใหการปรับปรุงถนนสามารถปองกันนํ้าทวมขังได 
อยางแทจริง กรณีจึงไมอาจถือไดวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  
แมผูฟองคดีจะไดรับความเสียหายจากการท่ีพ้ืนถนนมีระดับความสูงที่เพ่ิมขึ้นทําใหนํ้าทวมขัง
พ้ืนหนาบานบริเวณที่จอดรถเวลาฝนตกและทําใหรถยนตเขาออกบานไดไมสะดวกก็ตาม  
แตผลเสียที่ผูฟองคดีไดรับถือไดวาเปนผลกระทบโดยปกติธรรมดาที่ในการปรับปรุงพ้ืนถนน
ทั่วไปจะตองมีการยกระดับพ้ืนถนนและทอระบายน้ําใหสูงขึ้นกวาเดิม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในคดีน้ี
เปนการยกระดับพ้ืนถนนและทอระบายน้ําใหเสมอกับพ้ืนถนนและระดับทอระบายน้ําของถนนเมน
เพ่ือปองกันน้ําทวม ซ่ึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายเปนพิเศษแตกตางจากผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปรับปรุงถนนนี้หรือการปรับปรุงถนนโดยทั่วไปแตอยางใด กรณีจึงถือวา 
ไดสัดสวนกันระหวางมาตรการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เลือกใชใหวัตถุประสงคในการจัดทํา 
บริการสาธารณะบรรลุผลกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูฟองคดี  ทั้งน้ี ตามหลักความไดสัดสวน 
ของการกระทําทางปกครองที่กําหนดใหหนวยงานทางปกครองเลือกใชมาตรการในการจัดทํา
บริการสาธารณะที่สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริงโดยกอใหเกิด 
ความเสียหายแกประชาชนนอยที่สุดเพียงเทาที่จําเปน และนอกจากการดําเนินการของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะเปนประโยชนตอประชาชนผูอยูอาศัยโดยสวนใหญในถนนซอยพิพาทแลว ผูฟองคดี 
ยังไดรับประโยชนจากการปรับปรุงถนนดังกลาวดวยเชนกัน ผูฟองคดีจึงมิไดรับแตเพียงผลเสีย
จากการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ อยางเดียวเทาน้ัน หากแตยังไดรับประโยชน 
จากการดําเนินการดังกลาวดวยเชนกัน  ดังน้ัน เม่ือการดําเนินการปรับปรุงพ้ืนถนนซอยพิพาท
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนไปโดยชอบดวยหลักความไดสัดสวนของการกระทําทางปกครอง 
และไดดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนของเอกชน กรณีจึงไมอาจถือไดวา 
การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามฟองเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ 



                                                                                                           
 
                                                                แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๓๗       
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แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๓๙/๒๕๕๖) 

 

 ๖.๓ การออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากสุนัข โดยการฝงไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อระบุตัวสุนัขและทราบ
เจาของสุนัขผูตองรับผิดชอบ หากมีการปลอยสุนัขเปนสุนัขจรจัดหรือสุนัขของตน 
ทํารายหรือสรางความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลอ่ืนหรือสังคม แมขอบัญญัติดังกลาว 
จะมีผลกระทบตอเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัข แตเม่ือชั่งนํ้าหนักผลกระทบและความเสียหาย
ที่ผูดูแลสุนัขจะไดรับ กับผลประโยชนที่สาธารณะจะตองสูญเสียแลว ความเสียหาย 
ของผูดูแลสุนัขมีนอยกวา ประกอบกับในปจจุบันยังไมปรากฏมาตรการอ่ืนใดที่จะแกไข
ปญหาสุนัขจรจัดได  ดวยเหตุน้ี การที่กรุงเทพมหานครออกขอบัญญัติดังกลาว ในสวน
ขอ ๕ ของบทนิยามคําวา “ที่หรือทางสาธารณะ” “ใบรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” 
โดยมีเน้ือหาอันเปนการกําหนดมาตรการที่จําเปนที่จะทําใหวัตถุประสงคดังกลาว
บรรลุผล จึงเปนการใชอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย และไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
ที่ไมเปนธรรมแตอยางใด  อยางไรก็ดี สําหรับนิยามของคําวา “เจาของสุนัข” ที่กําหนดให
หมายความรวมถึง  ผูใหอาหารสุนัขเปนประจําดวยน้ัน  ยอมเปนการผลักภาระ 
ใหประชาชนที่เพียงแตใหอาหารสุนัขจรจัดเปนประจําดวยความเมตตาใหตองมี
ภาระหนาที่ตองดําเนินการตามขอบัญญัติ ดังกลาว  ถือเปนการสราง ข้ันตอน 
โดยไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรและไมชอบดวยกฎหมาย  

สรุปขอเท็จจริง 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกําหนดใหเจาของสุนัขตอง
ลงทะเบียนสัตวเลี้ยงและจัดทําใบรับรองรูปพรรณและจัดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอยางถาวร 
รวมทั้งกําหนดเขตทองที่ของกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนเขตควบคุมการเลี้ยง 
และปลอยสุนัข ผูฝาฝนจะมีความผิดและไดรับโทษปรับ ภายหลังจากที่มีการออกขอบัญญัติ
ดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดบริการใหกับประชาชนท่ีเลี้ยงสุนัข เชน การจัดบริการ 
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ฝงอุปกรณระบุตัวสุนัขโดยไมตองเสียคาใชจายจํานวน ๕๐,๐๐๐ ตัว และเพิ่มจํานวนขึ้น 
ตามกําลังงบประมาณและการจัดบริการตาง ๆ เพ่ือใหเจาของสุนัขไดรับความสะดวกในการ 
จดทะเบียนสุนัข ผูฟองคดีทั้งหาซ่ึงมีสุนัขอยูในความดูแลจํานวนหนึ่งและเปนผูใหอาหาร 
แกสุนัขจรจัดเปนประจําเห็นวาการออกขอบัญญัติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ขัดตอ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดใหควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะที่เปน 
สัตวอันตรายตอการติดเชื้อเทาน้ัน และกอภาระคาใชจายแกเจาของสุนัขเกินสมควร จึงมีหนังสือ
รองเรียนตอนายกรัฐมนตรี หลังจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสงเรื่องรองเรียน 
ไปใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการเปนประการใดและ 
ไมไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทั้งหาทราบ ผูฟองคดีทั้งหาจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมการเลี้ยง 
หรือปลอยสุนัขฯ ในสวนของขอ ๕ บทนิยามของคําวา “เจาของสุนัข” “ที่หรือทางสาธารณะ” 
“ใบรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ขอ ๙ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๗ และขอ ๒๖ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขฯ 

ออกมาเพ่ือแกไขปญหาจํานวนสุนัขจรจัดเพ่ิมขึ้นในเขตทองที่ปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากเจาของสุนัขนําสุนัขมาปลอยในที่สาธารณะ ทําใหจํานวนสุนัขจรจัดเพ่ิมมากขึ้น
จนยากที่จะควบคุมไดโดยวิธีการปกติ การตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขฯ โดยเฉพาะ ขอ ๕ ที่ใหนิยามของคําวา “ที่หรือทางสาธารณะ” 
หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชนสามารถใชประโยชน 
หรือสัญจรได คําวา “ใบรับรอง” หมายความวา ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทํา
เคร่ืองหมายระบุตัวสุนัขอยางถาวร ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน การฝงไมโครชิป เปนตน 
ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว คําวา “การจดทะเบียนสุนัข” หมายความวา การนําสุนัขหรือใบรับรอง 
ไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป 
พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัข ขอ ๙ กําหนดใหเจาของสุนัขตองนําสุนัขหรือใบรับรอง 
ไปจดทะเบียนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
นําสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ ๑๒ กําหนดใหเจาของสุนัขดําเนินการแจงยายที่อยู
ของสุนัขหรือดําเนินการแจงกรณีบัตรประจําตัวสุนัขสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ภายในสามสิบวัน ขอ ๑๓ กําหนดใหเจาของสุนัขแจงในกรณีที่สุนัขตายภายในสามสิบวัน  
ขอ ๑๔ กําหนดใหเจาของสุนัขแจงในกรณีที่สุ นัขหายภายในสามวันนับแตวันที่ทราบ 
หรือหากพบสุนัขที่หายแลวตองแจงภายในสามวัน และขอ ๑๗ กําหนดหามมิใหผูใดเลี้ยงสุนัข 
ในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอ่ืนโดยปราศจากความยินยอม จึงเปนมาตรการ 
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ในการควบคุมการเล้ียงสุนัขเพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่ เหมาะสม 
กับการดํารงชีพของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สุนัข โดยการฝงไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพ่ือใหสามารถระบุตัวสุนัขและทราบวาผูใด 
เปนเจาของสุนัข เพ่ือรับผิดชอบกรณีที่พบวามีการปลอยสุนัขเปนสุนัขจรจัด หรือสุนัขของตน 
ทํารายหรือสรางความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลอ่ืนหรือสังคม ซ่ึงเปนการแกไขพฤติกรรม 
ของเจาของสุนัขหรือผูเลี้ยงสุนัขใหมีความรับผิดชอบตอสุนัขที่ตนเลี้ยงและสังคม และแกไข
ปญหาการเพ่ิมจํานวนของสุนัขจรจัดที่ตนเหตุเปนสําคัญ แมขอบัญญัติดังกลาวจะมีผลกระทบ
ตอเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขของผูฟองคดีทั้งหาก็ตาม แตเม่ือชั่งนํ้าหนักผลกระทบและ 
ความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งหาได รับกับผลประโยชนของสาธารณะที่ตองสูญเสียแลว  
ความเสียหายของผูฟองคดีทั้งหาที่ไดรับเบาบางกวาความเสียหายของประโยชนสาธารณะ 
ประกอบกับยังไมมีมาตรการอ่ืนที่จะสามารถแกไขปญหาสุนัขจรจัดใหบรรลุผลไดเทากับ
มาตรการท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติดังกลาว ขอบัญญัติดังกลาวจึงเปนมาตรการที่จําเปน 
แกการดําเนินการเพ่ือควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขแลว  อีกทั้ง มาตรา ๒๙๓๑ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไมมีขอความใดใหอํานาจราชการสวนทองถิ่นควบคุมสัตวเลี้ยง
เฉพาะท่ีเปนอันตรายตอการติดเชื้อ หรือเปนอันตราย เพ่ือการดํารงชีพของประชาชนเทาน้ัน  
แตเปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่จะกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
ชนิดใดก็ไดที่เห็นวาเปนประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม และการที่
ขอบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๙๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครฯ และไมขัดตอหลักความเสมอภาคแตอยางใด  นอกจากน้ี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
                                                 
 ๓๑ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ิน
หรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดให 
สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของพ้ืนที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินน้ัน เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได 
 การออกขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหน่ึง ราชการสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตว
บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภท
ตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยางหน่ึงก็ได 

๓๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร

ในเร่ืองดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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ไดจัดใหมีบริการฝงไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขโดยไมเสียคาใชจาย และหากเจาของสุนัข 
จะไปดําเนินการเองก็มีคาใชจายเพียงเล็กนอย ซ่ึงไมไดมากเกินไปกวาที่ผูเลี้ยงสุนัขจะรับภาระ
ไมได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุม 
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขฯ ขอ ๕ บทนิยามของคําวา “ที่หรือทางสาธารณะ” “ใบรับรอง” และ 
“การจดทะเบียนสุนัข” ขอ ๙ ขอ ๑๒ (๑) และ (๒) ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และขอ ๑๗ จึงเปนการ 
ใชอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย และไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือ 
เปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร 

อยางไรก็ดี สําหรับขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง 
หรือปลอยสุนัขฯ ขอ ๕ ในสวนของคํานิยามวา “เจาของสุนัข” ซ่ึงใหหมายความรวมถึง  
ผูครอบครองสุนัข หรือผูใหอาหารสุนัขเปนประจําดวยนั้น มีผลใหประชาชนที่เพียงใหอาหาร 
แกสุนัขจรจัดเปนประจําดวยความเมตตา ตองมีภาระหนาที่พาสุนัขจรจัดไปฝงไมโครชิป 
และจดทะเบียนสุนัข ไมเชนนั้นอาจทําใหบุคคลน้ันกระทําผิดกฎหมาย ทั้งที่หนาที่ในการจัดการ 
ควบคุม ดูแลสุนัขจรจัดเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตกลับผลักภาระดังกลาวมาให 
กับประชาชน บทนิยามดังกลาวจึงเปนขอบัญญัติที่สรางขั้นตอนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระ 
ใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรและไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขฯ ในขอ ๕ เฉพาะบทนิยาม 
ของคําวา “เจาของสุนัข” ที่ใหหมายความรวมถึงผูใหอาหารสุนัขเปนประจํา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๖) 
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บทที่ ๒ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
๑. การออกกฎเกณฑเก่ียวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 การที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ออกประกาศปดเสนทาง
ทองเท่ียวเชิงระบบนิเวศภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันตก 
จังหวัดกาญจนบุรี ในชวงฤดูฝนระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน เปนประจํา
ทุกป สงผลใหสภาพปาและระบบนิเวศไดรับการฟนฟูอยางเต็มที่ และเปนมาตรการ 
ที่สามารถบรรลุผลไดในการคุมครอง ดูแล รักษา หรือบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปา  
เพื่อสรางความสมดุลระหวางการใชประโยชนจากปาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
แมมาตรการดังกลาวจะมีผลกระทบตอผูใชเสนทางดังกลาวในการสัญจรไปบาง แตก็ถือวา
ไมมีมาตรการอ่ืนใดที่จะดําเนินการใหบรรลุผลในการคุมครอง ดูแล รักษา หรือบํารุง 
เขตรักษาพันธุสัตวปาไดเทากับขอกําหนดตามประกาศที่พิพาท  ดังน้ัน การออกประกาศ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง ปดเสนทางการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศ
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีทั้งสองไดรับอนุญาตใหทําเหมืองแรพลวงโดยวิธีเหมืองหาบ นับแตวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ติดเขตชายแดนดานทศิตะวนัตกและจําเปนตองใชเสนทางในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
ในการเดินทางเขา-ออก ระหวางอําเภอสังขละบุรีกับเหมือง ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ออกประกาศกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สั่งปดเสนทางภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร  
ดานตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในชวงฤดูฝนระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 
เพ่ือใหสภาพปาแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาไดมีโอกาสฟนตัว รวมทั้งสัตวปาสามารถหากิน 
และขยายพันธุไดตามธรรมชาติในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยการปดเสนทางดังกลาวไดกระทํา 
มาทุกป และในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดออกประกาศฉบับที่เปนกรณีพิพาท  
คือ ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เร่ือง  
ปดเสนทางการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันตก 



 
 
๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๔ เสนทาง ดังน้ี ๑) เสนทางหนวยพิทักษปาทินวย-ทิคอง-ซงไท  
๒) เสนทางหนวยพิทักษปาทินวย-ทิคอง-นํ้าโจน ๓) เสนทางสะเนพอง-เกาะสะเด่ิง ๔) เสนทาง
ตะเคียนทอง-นํ้าตกสะละวะ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
โดยกําหนดไวในตอนทายวา หากผูใดประสงคหรือมีความจําเปนจะเขาไปในพื้นที่ ใหใชเสนทาง
ดังกลาวเขา-ออก โดยการเดินเทาเทาน้ัน และตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ดวยทุกคร้ัง  
การออกประกาศดังกลาวทําใหผูฟองคดีทั้งสองไมสามารถเขา-ออกบริเวณที่ไดรับอนุญาต 
ใหทําเหมืองได โดยผูฟองคดีทั้งสองจําเปนตองใชเสนทางทินวย-ทิคอง-ซงไท และเสนทาง 
สะเนพอง-เกาะสะเด่ิง ในการขนเสบียงอาหาร ยารักษาโรค วัสดุและอุปกรณการทําเหมือง 
ตลอดจนนําคนเจ็บปวยสงโรงพยาบาล  นอกจากน้ัน ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานซ่ึงตองใช
เสนทางดังกลาวก็ไดรับความเดือดรอนในการเขา-ออก ระหวางหมูบานกับอําเภอสังขละบุรี
เชนกัน ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศ 
ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ และใหผูฟองคดีทั้งสองใชเสนทางทินวย-ทิคอง-ซงไท  
และเสนทางสะเนพอง-เกาะสะเด่ิง เขา-ออก โดยรถยนตและรถบรรทุกได 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 สภาพบังคับของประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ลงวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๙ ในปจจุบัน แมจะสิ้นผลไปแลว แตการออกประกาศปดเสนทางการทองเท่ียว
เชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร จะตองกระทําทุกปในชวงฤดูฝน  
เพ่ือควบคุมการเขา-ออกพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร  ดังน้ัน เพ่ือประโยชน 
แกการบริหารราชการแผนดินและการคุมครองประโยชนสาธารณะ ศาลจึงจําเปนตองตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของประกาศฉบับดังกลาว 
 โดยท่ีมาตรา ๓๗๑ แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน 
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน 
และคุมครองสัตวปาแหงชาติ ไดใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการอนุญาตใหบุคคลทั่วไป 
เขาไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา รวมทั้งกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขาใชพ้ืนที่ในเขต
รักษาพันธุสัตวปา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
จึงมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมปาไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด 

                                                 
 ๑ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๓๗ นอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดซ่ึงตองเขาไปปฏิบัติการตามหนาที่ หามมิใหผูใดเขาไป
ในเขตรักษาพันธุสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
  ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๓ 
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ในเขตรักษาพันธุสัตวปาได เพ่ือประโยชนในการคุมครอง ดูแล รักษา หรือบํารุงเขตรักษา 
พันธุสัตวปา เพ่ือการเพาะพันธุ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการใหการศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออํานวยความปลอดภัยตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง๒ 
แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาฯ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกประกาศ 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เร่ือง ปดเสนทาง 
การทองเท่ียวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันตก จังหวัด
กาญจนบุรี โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนการใชอํานาจโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย 
 การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
สั่งปดเสนทางทองเท่ียวเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันตก 
จังหวัดกาญจนบุรี ในชวงฤดูฝนเปนระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ือยมาจนกระทั่ง
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนประกาศฉบับที่พิพาท ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยสั่งปดเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศ จํานวน ๔ เสนทาง ไดแก ๑) เสนทางหนวยพิทักษปาทินวย-ทิคอง-ซงไท 
๒) เสนทางหนวยพิทักษปาทินวย-ทิคอง-นํ้าโจน ๓) เสนทางสะเนพอง-เกาะสะเด่ิง ๔) เสนทาง
ตะเคียนทอง-นํ้าตกสะละวะ สงผลใหสภาพปาตลอดสองขางทางและระบบนิเวศไดรับการฟนฟู 
สัตวปาสามารถออกหากินและขยายพันธุไดตามธรรมชาติ และเปนมาตรการที่สามารถบรรลุผลได
ในการคุมครอง ดูแล รักษา หรือบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปา และเพ่ือใหโอกาสสัตวปาไดเพาะพันธุ
ตามธรรมชาติ สรางความสมดุลระหวางการใชประโยชนจากปาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
ดังนั้น แมมาตรการดังกลาวจะมีผลกระทบตอผูฟองคดีทั้งสองในการใชเสนทางบางก็เปนเพียง
ระยะเวลา ๖ เดือน ประกอบกับไมมีมาตรการอ่ืนใดที่จะดําเนินการใหบรรลุผลในการคุมครอง 
ดูแล รักษา หรือบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปาไดเทากับขอกําหนดตามประกาศฉบับพิพาท จึงถือเปน
มาตรการที่จําเปนแกการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณในการคุมครอง ดูแล รักษา หรือ
บํารุงรักษาพันธุสัตวปา รวมทั้งอนุรักษพันธุสัตวปาใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
และเมื่อชวงระยะเวลาปดเสนทางตามประกาศเปนฤดูฝน การเดินทางเขา-ออกในเสนทาง
ดังกลาว เปนไปดวยความยากลําบาก หากอนุญาตใหมีการใชยานพาหนะผานเขา-ออก
                                                 
 

 ๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๓๘  ฯลฯ ฯลฯ 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติการเพื่อประโยชนในการคุมครอง ดูแล รักษาหรือบํารุงเขตรักษาพันธุสัตวปา 
เพื่อการเพาะพันธุ การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหการศึกษาหรือการพักอาศัย หรืออํานวย
ความปลอดภัย หรือใหความรูแกประชาชน ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรมประมง แลวแตกรณี กระทําการอยางหน่ึงอยางใดในเขตรักษาพันธุสัตวปาได  ทั้งน้ี  
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



 
 
๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ตามปกติ สภาพปาจะไมไดรับการฟนตัว สัตวปาอาจขยายพันธุนอยลง ทําใหมีโอกาสสูญเสีย
พ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติ  อีกทั้ง ระยะเวลาที่ผานมาไมปรากฏวาการออกประกาศ 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง ปดเสนทางการทองเท่ียวเชิงระบบนิเวศในเขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กอใหเกิดปญหาเร่ืองการบริหาร
จัดการหรือการเขาใชเสนทางในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดังกลาวแตอยางใด และผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ยังไดพิจารณาผอนผันใหผูฟองคดีที่ ๑ ผานเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ดานตะวันตก 
ไดตามความจําเปน กรณีจึงเห็นไดวา ประกาศดังกลาวกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณะมากกวา
เม่ือเทียบกับความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับ การออกประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช เร่ือง ปดเสนทางการทองเทีย่วเชิงระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 
ดานตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ จึงเปนการกระทําโดยชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง โดยมีขอสังเกตสําหรับการออกประกาศเพ่ือปดเสนทางพิพาท
ในครั้งตอไปวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ควรพิจารณากําหนดเง่ือนไขที่จะไดรับการผอนผันใหผูฟองคดี
ที่ ๑ หรือบุคคลที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงเพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคคล
ที่อาศัยอยูในบริเวณที่พิพาทเปนสําคัญ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๔/๒๕๕๕) 
 

๒. การออกคําสั่งเก่ียวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 การที่อธิบดีกรมศิลปากรมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูถือประทานบัตรเหมืองแรหิน 
เขาทําเหมืองในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต เน่ืองจากพบวาเปนโบราณสถานตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งตองหามมิใหผูใดขุดคนสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณ
ดังกลาว ยอมเปนการออกคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏวา
ในขณะท่ีมีการยื่นคําขอประทานบัตรประกอบกิจการเหมืองแรหินน้ัน กรมศิลปากรและ
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรรูขอเท็จจริงอยูแลววาพื้นที่ที่ขอประทานบัตร
เปนเขตโบราณสถาน แตมิไดดําเนินการคุมครองปองกันทรัพยสินมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติตามอํานาจหนาที่ กลับดําเนินการออกประทานบัตรใหแกผูย่ืนคําขอ เปนเหตุให
ผูถือประทานบัตรไดลงทุนเพื่อเตรียมการเปดการทําเหมืองแรหินแลว ความเสียหาย
ดังกลาวถือเปนผลจากการละเลยตอหนาที่ของหนวยงานของรัฐ อันเปนการกระทําละเมิด 
หนวยงานของรัฐดังกลาวจึงตองชดใชคาเสียหายใหแกผูถือประทานบัตร 
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 สรุปขอเท็จจริง 
 เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอประทานบัตรประกอบกิจการ 
เหมืองแรหิน ณ หมูที่ ๑ ตําบลหวยทับมอญ อําเภอแกลง (ปจจุบันเปนก่ิงอําเภอเขาชะเมา) 
จังหวัดระยอง พรอมกับเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซ่ึงผาน 
การเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโครงการเหมืองแรแลว  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดอนุญาต
ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๖๙๕/๑๕๑๓๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ เพ่ือการทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรมกอสรางใหแกผูฟองคดี เน้ือที่ ๖๐ ไร ๒ งาน  
๗๓ ตารางวา มีอายุ ๑๐ ป นับตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐  
แตเน่ืองจากผูฟองคดีประสบปญหาทางเศรษฐกิจจึงมีคําขอหยุดการทําเหมืองแรหินเปนเวลา ๑ ป 
ตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ เม่ือภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ผูฟองคดี
จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ ขอเปดการทําเหมืองแรหินตอกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พนักงานเจาหนาที่จึงไดดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่
ประทานบัตรและเห็นวาสภาพทั่วไปมีความแตกตางจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ผูฟองคดีเสนอ ซ่ึงหากอนุญาตใหเปดการทําเหมืองอาจสงผลกระทบตอพ้ืนที่
โดยรอบ ประกอบกับกรมศิลปากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดแจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา  
เขตประทานบัตรของผูฟองคดีเปนเขตโบราณสถานที่ยังไมขึ้นทะเบียน และการเขาทําประโยชน
ในโบราณสถานตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กอน ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ แจงขอใชพ้ืนที่ในเขตประทานบัตรตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยกเลิกคําส่ังใหเขตประทานบัตรของผูฟองคดีเปนเขตโบราณสถาน 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยืนยันวา 
เขตประทานบัตรของผูฟองคดีเปนโบราณสถาน ไมควรมีการใหสัมปทานเพื่อทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมบริเวณดังกลาว  ตอมา จังหวัดระยองจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๘ 
แจงผูฟองคดีขอเวนคืนประทานบัตร จากกรณีดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
จากการลงทุนเพ่ือประกอบกิจการเหมืองแรหิน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหยกเลิกคําสั่งที่ใหเขตประทานบัตรของผูฟองคดีเปนเขตโบราณสถานและอนุญาตใหผูฟองคดี
เขาทําประโยชนในพ้ืนที่ประทานบัตร และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใช
คาเสียหายจากการลงทุนเพ่ือประกอบกิจการเหมืองแรหินเปนเงินจํานวน ๕๗๔,๘๕๕,๘๘๒.๐๓ บาท 
ใหแกผูฟองคดี 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงปรากฏตามแผนที่พยานหลักฐานวา เขาชะอางกลางทุงที่ผูฟองคดีไดรับ 
ประทานบัตรมีสภาพเปนภูเขาขนาดเล็กที่ไมสูงชันมาก อยูตอเ น่ืองจากเขาถ้ําโบสถ  
เขาชะอางทรงเคร่ือง เขาชะอางงอนแงน และเขาชะอางถ้ําตาเหม็น ซ่ึงเปนภูเขาที่อยูติดตอ 
เปนแนวไปจนถึงเขาชะอางครอมคลอง จึงสามารถรับฟงไดวาเขาในบริเวณนี้เปนเทือกเขา
เดียวกัน โดยในสวนของเขาชะอางครอมคลองน้ัน จากรายงานการสํารวจแหลงโบราณคดี  
เขาชะอางครอมคลอง จังหวัดชลบุรี เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๒ และป พ.ศ. ๒๕๒๕ เจาหนาที่ผูสํารวจ
ไดพบโบราณวัตถุ ไดแก ภาชนะดินเผา ชิ้นสวนกระดูกคน เคร่ืองมือหินรูปไขในบริเวณโดยรอบ 
จึงลงความเห็นวาบริเวณเทือกเขาแหงน้ีและบริเวณโดยรอบเปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญ   
ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีการสํารวจเขาชะอางกลางทุงในเขตประทานบัตรของผูฟองคดี  
ปรากฏตามรายงานเบื้องตนการสํารวจแหลงโบราณคดี เขาชะอางกลางทุง ตําบลหวยทับมอญ 
ก่ิงอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ที่จัดทําโดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีขอเท็จจริง
สอดคลองกันวา เขาชะอางกลางทุงเปนภูเขาที่อยูในแนวเทือกเขาชะอาง และจากการสํารวจ
หลักฐานทางโบราณคดีพบเศษภาชนะดินเผาแบบสมัยกอนประวัติศาสตร และชิ้นสวนเครื่องถวยจีน 
จึงมีความเห็นวาเทือกเขาชะอางมีมนุษยอยูอาศัยอยางตอเน่ืองกันมาเปนเวลานาน เม่ือบริเวณ
เขาชะอางกลางทุงเปนแหลงโบราณคดีและแหลงประวัติศาสตร อันเปนโบราณสถานตามมาตรา ๔๓ 
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
จึงตองหามมิใหผูใดขุดคนสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เวนแตจะกระทํา
ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๐๔ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา การทําเหมืองแรหินตามประทานบัตร
ของผูฟองคดีน้ันจําตองมีการระเบิดทําลายหิน อันเปนการทําลายแหลงโบราณคดี กรณีจึงมีเหตุ 
 
                                                 

๓-๔ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพยซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง หรือโดยหลักฐาน
เกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยน้ัน เปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี  ทั้งน้ี ใหรวมถึงสถานที่ที่เปน
แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอน ตอเติม ทําลาย เคลื่อนยายโบราณสถาน 
หรือสวนตาง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดคนส่ิงใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตาม
คําส่ังของอธิบดีหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และถาหนังสืออนุญาตน้ันกําหนดเงื่อนไขไวประการใดก็ตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขน้ันดวย 
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อันสมควรที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะไมอนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําเหมืองในเขตโบราณสถาน   
ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดี 
เขาทําเหมืองแรหินในพื้นที่ที่ไดรับประทานบัตร จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
 อยางไรก็ตาม โดยท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และคุมครอง ปองกัน 
อนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ และทรัพยสินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในดานตาง ๆ  
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๓๖ และขอ ๑๖ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

                                                 
 ๕ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  มาตรา ๓ ใหกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
  (๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 
  (๒) บํารุงรักษา อนุรักษ สงเสริม สรางสรรค และเผยแพรศิลปวิทยาการ และวัฒนธรรมของชาติในดาน 
   (ก) โบราณคดีและพิพิธภัณฑ 
   (ข) วรรณกรรม ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุด และหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
   (ค) นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป สถาปตยกรรม และศิลปกรรม 
  (๓) ศึกษา คนควา วิจัย สืบทอดงานดานโบราณคดี พิพิธภัณฑ วรรณคดี ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี หอสมุดและหอจดหมายเหตุแหงชาติ นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศลิป สถาปตยกรรม และศิลปกรรม 
  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ๖ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ขอ ๑ ใหกรมศิลปากร มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครอง ปองกัน อนุรักษ บํารุงรักษา ฟนฟู สงเสริม สรางสรรค 
เผยแพร จัดการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะ และทรัพยสินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธํารงคุณคา 
และเอกลักษณของความเปนชาติอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความม่ันคงของชาติ โดยใหมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 
  (๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รวมท้ัง
กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 
  (๒) ดําเนินการบํารุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม สรางสรรค และเผยแพรศิลป วิทยาการ และมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติในดานพิพิธภัณฑ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณกรรม ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
หอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติ นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป สถาปตยกรรม และศิลปกรรม 
  (๓) ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัย และเปนศูนยขอมูลเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมดานการพิพิธภัณฑ 
โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ นาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป สถาปตยกรรม และศิลปกรรม 
  (๔) จัดการศึกษา คนควา วิจัย ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป ชางศิลป และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม 
  (๕) กํากับดูแลการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 



 
 
๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

พ.ศ. ๒๕๔๕ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทราบตั้งแตมีการสํารวจโบราณสถานเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และ พ.ศ. ๒๕๒๕ แลววา เทือกเขาชะอางกลางทุงและบริเวณโดยรอบเปนแหลงโบราณคดี 
ที่สําคัญ  นอกจากนี้ เม่ือบริษัทผูสํารวจผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการของผูฟองคดีไดสอบถาม
มายังผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีพบถ้ําอยูบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ โดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดแจงวา ถ้ําดังกลาวชื่อถ้ําเนรมิต เปนถ้ําหน่ึงที่ตั้งอยูบนกลุมเทือกเขาชะอาง ซ่ึงมีรองรอย
โบราณวัตถุที่แสดงใหเห็นวาเคยเปนที่อยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร  
และถือวาเปนแหลงโบราณคดีที่มีความสําคัญแหงหน่ึงและจําเปนตองอนุรักษพ้ืนที่ดังกลาวไว 
กรณีจึงฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รูแลววาไดมีการขอประทานบัตรเหมืองแรหินในบริเวณ 
แหลงโบราณคดีที่มีความสําคัญ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ สมควรตองดําเนินการใหมีการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานและ/หรือกําหนดเขตท่ีดินบริเวณดังกลาวเปนเขต
ของโบราณสถานตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติฯ หรือหากยังไมไดดําเนินการดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ยอมมีหนาที่ดําเนินการคุมครอง ปองกันทรัพยสินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยโตแยง
คัดคานการออกประทานบัตรเหมืองแรหินของผูฟองคดีไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ แมผูฟองคดี 
จะไดรับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวก็ตาม 
เน่ืองจากการไดรับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมมิใชเง่ือนไขสําคัญ
ที่สวนราชการจะตองออกประทานบัตรใหแกผูฟองคดี  นอกจากนี้ ภายหลังจากผูฟองคดี 
ไดรับประทานบัตรเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็อาจแจงกรณีพ้ืนที่ที่ผูฟองคดี 
ไดรับประทานบัตรเปนโบราณสถาน เปนกรณีที่ออกประทานบัตรโดยคลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิด 
ในขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกถอนประทานบัตรไดตามมาตรา ๙ ทวิ  
 
 
                                                 

๗ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 มาตรา ๗ เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ใหอธิบดี 

มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได และใหมีอํานาจกําหนดเขตที่ดิน
ตามที่เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวน้ี อธิบดีจะเพิกถอน 
หรือแกไขเพ่ิมเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคกอน ถาโบราณสถานนั้นมีเจาของหรือมีผูครอบครองโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ ถาเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจ ก็ใหมีสิทธิรองตอศาล
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่อธิบดีแจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําส่ังใหอธิบดีระงับการข้ึนทะเบียนและหรือการกําหนด 
เขตที่ดินใหเปนโบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาลมีคําส่ังคดีถึงที่สุดใหยก 
คํารองขอของเจาของหรือผูครอบครอง ใหอธิบดีดําเนินการข้ึนทะเบียนได 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคหน่ึง๘ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดดําเนินการใด ๆ  
กลับปลอยใหเวลาลวงเลยไปจนผูฟองคดีไดลงทุนเพ่ือเตรียมการเปดการทําเหมืองแรหิน  
การท่ีผูฟองคดีตองเสียคาใชจายในการเตรียมการทําเหมืองแรหินหลังจากไดรับประทานบัตร  
จึงเปนผลจากการละเลยตอหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  
อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงไดทราบขอเท็จจริงจาก 
การประชุมของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ดานโครงการเหมืองแร เม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๘  
กอนออกประทานบัตรแลววา บริเวณพื้นที่ที่ผูฟองคดีขอประทานบัตรเปนแหลงโบราณคดี  
ดังนั้น กอนที่จะเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประทานบัตรใหแกผูฟองคดี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองตรวจสอบใหแนชัดกอนวาบริเวณพื้นที่ทีข่อประทานบัตรเปนโบราณสถาน
หรือไม แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดดําเนินการตรวจสอบไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหเปนที่แนนอน
เสียกอนที่จะเสนอออกประทานบัตรใหแกผูฟองคดี ซ่ึงผลของการกระทําดังกลาว ทําใหผูฟองคดี
ตองเสียคาใชจายในการเตรียมการทําเหมืองแรหิน แตไมอาจไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน
ในเขตประทานบัตรได ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีสวนในการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีดวย  
จึงควรกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามจํานวนที่ผูฟองคดีไดใชจายจริงในการลงทุน 
เ พ่ือประกอบกิจการเหมืองแร อันไดแก คากอสรางอาคารและส่ิงปลูกสราง จํานวน 
๑,๙๗๗,๗๕๓.๕๒ บาท คาเคร่ืองกําเนิดไฟฟา จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และคาธรรมเนียม 
ตอบแทนรัฐตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามขอตกลงการจายผลประโยชนพิเศษ 
เพ่ือประโยชนแกรัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตร เปนเงินจํานวน ๔๙๓,๐๙๗ บาท  
อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีควรรูขอเท็จจริงที่วาบริเวณที่ขอประทานบัตรเปนแหลงโบราณคดีตั้งแต
เม่ือคร้ังที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงตอบบริษัทผูสํารวจผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ
ของผูฟองคดีวาบริเวณดังกลาวเปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญและจําเปนตองอนุรักษไว ถึงแม 
จะเปนเวลาหลังจากผูฟองคดียื่นขอประทานบัตรแลว แตผูฟองคดีก็มีสวนผิดที่ไมไดตรวจสอบ
ใหแนชัดวาบริเวณที่ขอประทานบัตรเปนโบราณสถานที่ตองหามมิใหร้ือถอนทําลาย เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ หรือไม การกําหนดคาเสียหายในกรณีน้ีจึงตองอาศัย
                                                 

๘ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 มาตรา ๙ ทวิ เม่ือปรากฏในภายหลังวาไดออกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาต

ใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือโดยสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ใหทรัพยากรธรณีประจําทองที่ อธิบดีหรือรัฐมนตรี
ผูออกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาต แลวแตกรณี มีอํานาจเรียกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว 
ประทานบัตรหรือใบอนุญาตดังกลาวมาแกไขใหถูกตอง หรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราวประทานบัตร 
หรือใบอนุญาตน้ันเสียได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

พฤติการณของผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนประมาณตามมาตรา ๔๔๒๙ 
ประกอบมาตรา ๒๒๓๑๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเมื่อพิจารณาประกอบกับ
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดแลว จึงเห็นควรใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีจํานวนกึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมด  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมกันชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี
จํานวน ๑,๓๐๐,๔๒๕.๒๖ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๑/๒๕๕๖) 
 

 ในการพิจารณาคําขออนุญาตใหดูดทราย นอกจากหนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําการตรวจชันสูตร สอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูดทราย
ตามขอ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว 
ยังจะตองดําเนินการศึกษาสภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑทางดาน
ส่ิงแวดลอมสําหรับการพิจารณาอนุญาตดูดทรายซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม
กําหนดดวย การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาพิจารณาแลว
เห็นวา บริเวณที่ขออนุญาตดูดทรายอยูหางจากพื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียน แหลงโบราณสถาน 
โบราณคดี แหลงธรรมชาตอัินควรอนุรักษ เมืองเกาทางประวตัิศาสตร มากกวา ๕๐๐ เมตร 
และหางจากเขื่อน สะพาน ฝายก้ันนํ้า เปนระยะทางมากกวา ๑ กิโลเมตร และการดูดทราย
ดังกลาวไมกอใหเกิดอันตรายตอโครงการทอระบายนํ้าของโครงการขุดลอกนาแขม  
ทั้งยังไมปรากฏถึงความเสียหายจากการอนุญาตใหดูดทรายแตอยางใด จึงไดออกใบอนุญาต
ใหผูย่ืนคําขอประกอบกิจการดูดทรายถือเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง  
 ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตใหนาย ธ. (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๔) ประกอบกิจการดูดทรายบริเวณลําแควหนุมาน อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
ใกลกับฝายน้ําลนหรือฝายกั้นน้ําที่ทางราชการไดกอสรางติดกับที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดี 

                                                 
๙-๑๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๒๓ ถาฝายผูเสียหายไดมีสวนทําความผิดอยางใดอยางหน่ึงกอใหเกิดความเสียหายดวยไซร ทานวา

หน้ีอันจะตองใชคาสินไหมทดแทนแกฝายผูเสียหายมากนอยเพียงใดนั้นตองอาศัยพฤติการณเปนประมาณ ขอสําคัญก็คือวา
ความเสียหายน้ันไดเกิดข้ึนเพราะฝายไหนเปนผูกอยิ่งหยอนกวากันเพียงไร 

 วิธีเดียวกันน้ี ทานใหใชแมทั้งที่ความผิดของฝายผูที่เสียหายจะมีแตเพียงละเลยไมเตือนลูกหน้ีใหรูสึกถึงอันตราย
แหงการเสียหายอันเปนอยางรายแรงผิดปกติ ซ่ึงลูกหน้ีไมรูหรือไมอาจจะรูได หรือเพียงแตละเลยไมบําบัดปดปอง หรือบรรเทา
ความเสียหายน้ันดวย  อน่ึง บทบัญญัติแหงมาตรา ๒๒๐ น้ัน ทานใหนํามาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔๒ ถาความเสียหายไดเกิดข้ึนเพราะความผิดอยางหน่ึงอยางใดของผูตองเสียหายประกอบดวยไซร 
ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๒๓ มาใชบังคับ โดยอนุโลม 
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เห็นวาการอนุญาตใหประกอบกิจการดูดทรายดังกลาวมิไดดําเนินการตามหลักเกณฑทางดาน
สิ่งแวดลอมสําหรับการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายที่กําหนดวา ตองหางจากสะพาน เขื่อน  
ฝายกั้นนํ้า ไมต่ํากวา ๑ กิโลเมตร และหางจากทรัพยสินของทางราชการไมต่ํากวา ๕๐๐ เมตร  
อีกทั้ง การดูดทรายของผูถูกฟองคดีที่ ๔ กระทํานอกบริเวณที่ไดรับอนุญาต ทําใหบริเวณริมตลิ่ง
ที่ดินของผูฟองคดีพังทลายไดรับความเสียหาย ซ่ึงความเสียหายดังกลาวเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และจังหวัดปราจีนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ปลอยปละละเลยไมกวดขันดูแลผูไดรับอนุญาต 
ใหดูดทรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตใหดูดทรายบริเวณ 
ใกลฝายน้ําลนหรือฝายกั้นนํ้าในรัศมีบริเวณ ๑ กิโลเมตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การอนุญาตใหดูดทรายฯ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 จากขอเท็จจริงในคดีน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยื่นคําขออนุญาตดูดทรายบริเวณลําแควหนุมาน 
หมูที่ ๕ ตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามมาตรา ๙๑๑ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี ตามขอ ๑๒ วรรคหน่ึง๑๒  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทรายฯ โดยไดผานความเห็นชอบ 
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแขม กรณีจึงเปนการปฏิบัติตามที่กฎหมายและระเบียบ
ดังกลาวกําหนดไวแลว  ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย นอกจากหนวยงาน 
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐจะตองทําการตรวจชันสูตร สอบสวนท่ีดินที่ขออนุญาตดูดทราย

                                                 
๑๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
  มาตรา ๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐน้ันถามิไดมีสิทธิครอบครอง  

หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิใหบุคคลใด 
  (๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา 
  (๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณ 

ที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
  (๓) ทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
๑๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอ ๑๒ ใหผูประสงคขออนุญาตดูดทรายยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๖๔ ทายระเบียบน้ี พรอมดวยแผนที่ที่ดินบริเวณ 

ที่ขออนุญาตดูดทรายตอนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ซ่ึงที่ดินตั้งอยู สวนอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
ที่รัฐมนตรีประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอตามความในมาตรา ๑๙ 
แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แลว ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แลวแตกรณี และใหสอบสวนขอเท็จจริง วัตถุประสงคและเหตุผลที่ขออนุญาตโดยละเอียด 
ตามแบบ ท.ด.๖๖ ทายระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ตามขอ ๑๓๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทรายฯ แลว ยังจะตอง
ศึกษาสภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพิจารณา
อนุญาตดูดทรายของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๖ และนํามาพิจารณาประกอบการใชดุลพินิจอนุญาตใหดูดทราย 
เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงหลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพิจารณา
อนุญาตดูดทรายของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอมฯ ไดกําหนดขอหามและขอพึงปฏิบัติวา การอนุญาตใหดูดทรายจะตองหาง 
จากสะพาน เขื่อน ฝายกั้นน้ํา ไมต่ํากวา ๑ กิโลเมตร และจะตองอยูหางจากบานเรือนราษฎร วัด 
โรงเรียน ทรัพยสินของทางราชการและเอกชน ในระยะไมต่ํากวา ๕๐๐ เมตร 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยื่นคําขออนุญาตดูดทราย
บริเวณลําแควหนุมานแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกใบอนุญาตเลขที่  
๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ประกอบกิจการดูดทรายในที่ดิน
ของรัฐ ตามความในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย) (ท.ด. ๖๙ ก) 
โดยไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทรายฯ และไดพิจารณา
หลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพิจารณาอนุญาตดูดทรายของสํานักงานนโยบาย 
และแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมฯ ประกอบดวยแลว  
โดยเห็นวา การขออนุญาตดูดทรายของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดังกลาวไดทําการพิจารณาทางดาน
สิ่งแวดลอมตามแบบฟอรมขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพิจารณาอนุญาตดูดทราย 
ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับ 
การพิจารณาอนุญาตดูดทรายประกอบแลว โดยบริเวณที่ขออนุญาตดูดทรายอยูหางจากพื้นที่
ชุมชน วัด โรงเรียน แหลงโบราณสถาน โบราณคดี แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ เมืองเกา 
ทางประวัติศาสตร มากกวา ๕๐๐ เมตร และหางจากเขื่อน สะพาน ฝายก้ันน้ํา เปนระยะทาง
มากกวา ๑ กิโลเมตร สวนสิ่งกอสรางที่ผูฟองคดีอางวาเปนฝายกั้นน้ําซ่ึงตั้งอยูใกลกับบริเวณ 
ที่จะอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดูดทรายเปนระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร น้ัน ขอเท็จจริง คือ 

                                                 
๑๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ขอ ๑๓ เม่ือไดสอบสวนตามขอ ๑๒ แลว ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่  
หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายและผูแทนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในพื้นที่ที่มีการขออนุญาต ออกไปชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายวาที่ดินที่ขออนุญาตดูดทรายเปนที่ดิน
ประเภทใด สภาพลักษณะของท่ีดินเปนอยางไร มีโบราณวัตถุ โบราณสถาน ส่ิงปลูกสราง หรือสถานที่ราชการอยูใกลเคียง
หรือไม ตามแบบ ท.ด.๖๗ ทายระเบียบน้ี หากอนุญาตใหผูขอทําการดูดทรายแลวจะเกิดปญหาในภายหนาหรือไมใหแลวเสร็จ
ภายในหาวัน ถานายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาเห็นวาไมควรอนุญาตใหทําการดูดทรายก็ใหรายงานจังหวัดภายในหาวันนับแตวันที่เห็นวาไมควรอนุญาต 
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ทางระบายน้ําออกบริเวณจุดส้ินสุดโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติคลองนาแขม ไมใชฝายก้ันน้ํา
แตอยางใด แตโดยที่โครงการดังกลาวเปนโครงการที่กอสรางโดยใชเงินงบประมาณของสํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบทซ่ึงเปนสวนราชการ และในปจจุบันอยูในการดูแลบํารุงรักษาของสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค ๑ ปราจีนบุรี จึงถือไดวาคันก้ันน้ําหรือทอระบายน้ําลนดังกลาวเปนทรัพยสิน
ของทางราชการ ตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพิจารณาอนุญาต
ดูดทรายของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมดังกลาว  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาคูมือ
ประกอบการพิจารณาแบบฟอรมขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพิจารณาอนุญาตดูดทราย 
ที่กําหนดวา ถาระยะหางของพื้นที่ขอดูดทรายจากพ้ืนที่ชุมชน วัด โรงเรียน แหลงโบราณสถาน 
โบราณคดี แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ แหลงทองเที่ยว เมืองเกาทางประวัติศาสตร นอยกวา 
๕๐๐ เมตร ไมอนุญาต โดยมิไดระบุถึงทรัพยสินของทางราชการและเอกชนดวยแตอยางใด  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาลักษณะหรือประเภทของสถานที่ดังกลาวแลว จะเห็นไดวา มีลักษณะเปนอาคาร
หรือโรงเรือนเชนเดียวกับบานเรือนราษฎร วัด และโรงเรียน ตามหลักเกณฑการพิจารณาพ้ืนที่
ขอหามและขอพึงปฏิบัติ ในหลักเกณฑทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพิจารณาอนุญาตใหดูดทราย
ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมดังกลาว ซ่ึงเห็นวาลักษณะของทรัพยสินของทางราชการ
หรือเอกชนที่จะตองอยูหางจากพ้ืนที่ดูดทรายในระยะไมต่ํากวา ๕๐๐ เมตร ตามหลักเกณฑ
ทางดานสิ่งแวดลอมดังกลาวน้ัน ควรจะตองเปนทรัพยสินของทางราชการหรือเอกชนที่มีลักษณะ
เปนโรงเรือนหรืออาคารเชนเดียวกับบานเรือนราษฎร วัด และโรงเรียนดวยเชนกัน  นอกจากน้ัน 
ยังปรากฏวาคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัดปราจีนบุรีอนุญาต 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ประกอบกิจการดูดทรายได โดยไดพิจารณาความเห็นขององคการบริหาร
สวนตําบลนาแขม อําเภอกบินทรบุรี สํานักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทรบุ รี  
และคณะกรรมการชันสูตรสอบสวนในระดับอําเภอ ซ่ึงมีการประกาศการขออนุญาตตามระยะเวลา
ที่ระเบียบกําหนดโดยไมมีการคัดคาน ทั้งไดมีการจัดทําแผนท่ีประกอบคําขออนุญาตตามหลัก
วิชาการรังวัดถูกตองตามระเบียบ และไดมีการจัดทําและพิจารณาแบบฟอรมทางดานสิ่งแวดลอม
สําหรับการพิจารณาอนุญาตดูดทรายดวยแลว ประกอบกับปรากฏหลักฐานซึ่งมีการรับรอง 
จากสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทวา การดูดทรายไมกออันตรายตอโครงการทอระบายน้ําลน
ดังกลาว สอดคลองกับสํานักงานโยธาธิการจังหวัดปราจีนบุรีที่เคยรับรองการดูดทราย 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ วา ไมกอใหเกิดความเสียหายตอทอระบายน้ําของโครงการขุดลอก 
คลองนาแขม โดยเม่ือมีการดูดทรายแลวทรายจะไหลทําใหกระแสนํ้าในแควหนุมานไหลสะดวก  
และการดูดทรายบริเวณพิพาทสามารถดําเนินการเฉพาะในฤดูแลงเพราะจะมีทรายมากองรวมไว
ในชวงฤดูนํ้าหลากเทาน้ัน เม่ือมีการดูดทรายหมดกองแลวจะตองรอในฤดูกาลตอไป การดูดทราย
จะไมเปนอันตรายตอโครงสรางทอระบายน้ําลน ซ่ึงในปจจุบันคันก้ันน้ําและทอระบายนํ้าลน
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ดังกลาวยังสามารถใชงานไดปกติและไมทรุดเอียงตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาคําขอและอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดูดทราย  
โดยไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทรายฯ และไดพิจารณา
หลักเกณฑดานสิ่งแวดลอมสําหรับการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายของสํานักงานนโยบาย 
และแผนสิ่งแวดลอมประกอบการพิจารณาอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ประกอบกิจการดูดทราย
ตามที่ขออนุญาตดวยแลว จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๔/๒๕๕๖) 
 

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

๓.๑ การควบคุมมลพิษ 
 

 ๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง 
 

  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํากิจการ
เก่ียวกับการขนสงบุคคลอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะตองจัดใหมี
รถยนตโดยสารที่เพียงพอแกความตองการของประชาชนแลว ยังมีหนาที่ตองบํารุงรักษา
รถยนตโดยสารและรถรวมบริการของเอกชนทุกคันอยูในสภาพที่สามารถใชการได 
สภาพของรถตองม่ันคงแข็งแรงและไมกอมลพิษอันอาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัย
ของผูโดยสารและประชาชนทั่วไป การปลอยใหมีรถยนตโดยสารและรถรวมบริการออกวิ่ง
ปลอยควันดําจากทอไอเสียอันเปนมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน จึงถือไดวา องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการจัดทํา
บริการสาธารณะเก่ียวกับการขนสงบุคคล 
  การที่รถยนตโดยสารและรถรวมบริการของเอกชนปลอยควันดํา 
ถือเปนแหลงกําเนิดมลพิษอยางหนึ่งตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมควบคุมมลพิษจึงมีหนาที่ 
ในการควบคุมดูแล ฟนฟู คุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือระงับเหตุ 
ที่อาจเปนอันตรายจากมลพิษดังกลาว เม่ือปรากฏวาภายหลังจากไดรับเร่ืองรองเรียน 
กรมควบคุมมลพิษทําหนาที่ เพียงประสานงานไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่ 
ตามกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อใหแกไขปญหาดังกลาว กรณีจึงเปนการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเชนกัน 
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  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสี่ยื่นฟองโดยมีขอกลาวอางวา องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มิไดดําเนินการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล และวางแผนการเดินรถของตน
หรือในสังกัดของตน และไมจัดระบบการเดินรถของเอกชนที่รวมบริการในฐานะเปนผูไดรับสัมปทาน
การเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมใหมีการปลอยมลพิษจากทอไอเสียเกินมาตรฐาน
ตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด และกรมควบคุมมลพิษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
มิไดดําเนินการควบคุมมลพิษทางอากาศไมใหเกินมาตรฐานตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย 
จึงเปนการละเลยหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดอยางเขมงวดและเพียงพอในการจัดการปองกันแกไขปญหา 
และกําหนดมาตรการตาง ๆ ไมใหรถของตนและรถเอกชนรวมบริการทุกบริษัทเกิดควันดํา 
เกินมาตรฐาน และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดอยางเขมงวด
และเพียงพอในการกําหนดมาตรการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการลดมลพิษทางอากาศ และตอง
ดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนด 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนหนวยงานทางปกครองที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
กิจการเก่ียวกับการขนสงบุคคล ไมวาจะเปนการดําเนินการเองหรือรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน 
ตามมาตรา ๖๑๔ และมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) (๑๐) (๑๑)๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
                                                 
 ๑๔-๑๕ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
  มาตรา ๖ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
 (๑) ประกอบการขนสงบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหวางกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร 
  (๒) ประกอบการอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเน่ืองกับการประกอบการขนสงบุคคล 

 มาตรา ๗ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวในมาตรา ๖ ใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
มีอํานาจรวมถึง 

 (๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มีทรัพยสิทธิ์ตาง ๆ สราง ซ้ือ ขาย เชา ใหเชา ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม 
จัดหา จําหนาย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอนดวยประการใด ๆ ซ่ึงทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ และรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

 (๒) ใหบริการเกี่ยวกับการขนสงในเร่ืองยานพาหนะ อุปกรณยานพาหนะ เคร่ืองใชและเคร่ืองบริการตาง ๆ 
เชน อู โรงซอม ทา คลังสินคา สถานที่พัก 

 (๓) วาจางหรือรับจางทํากิจการเก่ียวกับการขนสงบุคคล 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๑๐) รวมกิจการหรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชนแหงกิจการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ รวมทั้ง
การเขาเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือนิติบุคคลโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

 (๑๑) กระทํากิจการอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ 
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ขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ อันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ ซ่ึงนอกจากจะตอง
ดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดทําบริการสาธารณะในเรื่องการจัดใหมีรถยนต
โดยสารสําหรับขนสงบุคคลอยางเพียงพอแกความตองการของประชาชนแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ยังมีหนาที่ตองดูแลบํารุงรักษารถยนตโดยสารและรถรวมบริการซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ใช 
ในการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดี เพ่ือเปนการคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ  
และคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกดวย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีรถยนต
โดยสารและรถรวมบริการเอกชนรวมกันทั้งหมด ๑๔,๗๐๐ คัน มีเคร่ืองมือตรวจวัดควันดํา 
และเสียงจํานวน ๓๓ เคร่ือง ใชประจําทุก ๆ อู โดยกําหนดมาตรการตรวจควันดําและเสียงรถ 
ทุก ๑๕ วัน หากพบวารถคันใดมีคาควันดําสูงกวาเกณฑมาตรฐานรอยละ ๕๐ จะหยุดรถ 
และนํารถกลับไปปรับปรุงสภาพเครื่องยนตใหมใหมีคามาตรฐานไอเสีย หลังจากไดรับ 
การรองเรียนเกี่ยวกับการปลอยควันดําจากรถยนตโดยสารและรถรวมบริการ ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ไดเชิญผูเก่ียวของมาประชุมเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว แตปรากฏวารถยนตโดยสาร 
และรถรวมบริการยังคงปลอยควันดําทําใหเกิดมลพิษทางอากาศที่เห็นไดอยางแจงชัด  
และการตรวจวัดควันดําของรถโดยสารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยเฉพาะอยางยิ่งของรถรวมบริการ
ยังมีปริมาณท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับจํานวนรถทั้งหมด ทําใหพบเห็นรถที่ปลอยควันดําในการวิ่ง
ประกอบการ ประกอบกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปลอยใหผูประกอบการขนสงซึ่งเปนเอกชน
คูสัญญาตามสัญญาจางขนสงบุคคลนํารถยนตโดยสารเอกชนรวมบริการที่มีเคร่ืองยนตกอใหเกิด
ควันดําที่มีผลทําใหเสื่อมเสียตอสุขอนามัยแกประชาชนมาใชในทางเดินรถมาโดยตลอด
จนกระทั่งปจจุบัน โดยการขายรถโดยสารเกาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปลดระวางแลวใหแก
ผูประกอบการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และเม่ือผูประกอบการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ
นํารถที่มีสภาพทรุดโทรมเขามารวมเดินรถใหบริการประชาชน อันเปนการขัดตอมาตรา ๖  
วรรคหนึ่ง๑๖ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงาน
ของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการขนสงบุคคลกลับเพิกเฉย ไมดําเนินการใหเอกชนผูรับจาง
ตามสัญญาจางประกอบการขนสงบุคคลดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษ 
ทางอากาศตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตลอดจนไมควบคุม
และกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

                                                 
๑๖ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๖ หามมิใหผูใดนํารถที่มีสภาพไมม่ันคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทําใหเส่ือมเสียสุขภาพอนามัย

แกผูใช คนโดยสารหรือประชาชนมาใชในทางเดินรถ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่จะตองจัดใหรถยนตโดยสาร
และรถรวมบริการของเอกชนทุกคันใหอยูในสภาพที่สามารถใชการได สภาพของรถตองม่ันคง
แข็งแรงและไมกอมลพิษอันอาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผูโดยสารและประชาชนทั่วไป 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปลอยใหมีรถยนตโดยสารและรถรวมบริการออกวิ่งปลอยควันดําจากทอไอเสีย
อันเปนมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน จึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการจัดทําบริการสาธารณะเก่ียวกับการขนสงบุคคล 
  สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ดานการควบคุม
มลพิษมีภาระหนาที่หลักในการกํากับ ดูแล อํานวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผล
เก่ียวกับการฟนฟู คุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงแมวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะไมมีอํานาจหนาที่เขาไปดําเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศอันเกิดจากรถยนตโดยสารประจําทางและรถรวมบริการ
ของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปลอยมลพิษ 
จากทอไอเสียเกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เน่ืองจากรถยนตโดยสารและรถรวมบริการ 
ของเอกชนไมอยูในความหมายของคําวา ยานพานะ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ที่หมายถึง
เฉพาะรถยนตหรือรถจักรยานยนต  อยางไรก็ตาม ควันจากทอไอเสียของรถยนตโดยสาร 
และรถรวมบริการของเอกชนถือวาเปนของเสียที่เปนมลพิษอยางหน่ึง  ดังน้ัน รถยนตโดยสาร
และรถรวมบริการของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ถือไดวาเปนสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนแหลงที่มาของมลพิษ จึงเปนแหลงกําเนิดมลพิษอยางหนึ่ง 
ตามมาตรา ๔๑๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ  
เม่ือปรากฏวาภายหลังจากที่มีการรองเรียนวารถยนตโดยสารและรถรวมบริการของเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปลอยมลพิษจากทอไอเสีย
เกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือประสานไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตาง ๆ ใหควบคุมดูแลรถยนตโดยสารประจําทาง 
ในสังกัดไมใหกอควันดําสรางความเดือดรอนรําคาญและสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 
                                                 

๑๗ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “แหลงกําเนิดมลพิษ” หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงกอสราง ยานพาหนะ สถานท่ี 
ประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอื่นใด ซ่ึงเปนแหลงที่มาของมลพิษ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ของประชาชน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนเพียงการดําเนินการประสานงานไปยังหนวยงาน 
ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เก่ียวของเทาน้ัน โดยไมปฏิบัติหนาที่ในการกํากับ ดูแล 
ประเมินผล ประสานงานและดําเนินการเพ่ือฟนฟู หรือระงับเหตุที่อาจเปนอันตรายจากมลพิษ 
กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยปลอยรถยนตโดยสารและรถรวมบริการของเอกชนที่มีเคร่ืองยนต
กอใหเกิดควันดําอันเปนมลพิษจากทอไอเสียเกินมาตรฐานหรือปลอยรถที่มีสภาพไมม่ันคงแข็งแรง
หรืออาจเกิดอันตรายอันอาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผูโดยสารและประชาชนทั่วไป 
มาวิ่งใหบริการแกประชาชน จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติในกรณีดังกลาวดวย 
  นอกจากนี้ อธิบดีของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการเสนอคําแนะนําใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดใหรถยนตโดยสารและรถรวมบริการ 
ของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนแหลงกําเนิด
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศไมเกินมาตรฐาน เพ่ือให 
เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจหนาที่เขาไปควบคุมดูแลไมใหรถยนตโดยสารและรถรวมบริการ
ของเอกชนดังกลาวปลอยควันดําเกินมาตรฐานที่กําหนดอันเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
ตามมาตรา ๖๘๑๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ  
แตไมไดมีการดําเนินการดังกลาว กรณีจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดเชนกัน  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดแผนปฏิบัติการในการกํากับดูแล ติดตาม ควบคุมเพ่ือมิให

                                                 
๑๘ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๖๘ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม การปลอยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใดที่อยูในสภาพเปนควัน 
ไอ กาซ เขมา ฝุน ละออง เถาถาน หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสูบรรยากาศไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษ 
จากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืน  
และมาตรฐานน้ันยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา ๕๘ 

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองติดต้ัง หรือจัดใหมีระบบบําบัด 
อากาศเสีย อุปกรณหรือเคร่ืองมืออื่นใดสําหรับการควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศ
ตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด เวนแตจะไดมีระบบ อุปกรณหรือเคร่ืองมือดังกลาว ซ่ึงเจาพนักงานควบคุมมลพิษ 
ไดทําการตรวจสภาพ และทดลองแลวเห็นวายังใชการไดอยูแลว เพื่อการน้ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดใหมีผูควบคุม
การดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเคร่ืองมือดังกลาวดวยก็ได 

ให นําความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองมาใช บังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอยหรือกอให เกิดเสียง  
หรือความสั่นสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐาน 
ที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐาน 
ที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๘ ดวยโดยอนุโลม 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปลอยรถยนตโดยสารและรถรวมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปลอยควันดํา
เกินมาตรฐาน และรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนดังกลาวตอศาลทกุ ๓ เดือน เปนเวลา ๑ ป 
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือประกาศ
กําหนดใหรถยนตโดยสารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และรถรวมบริการของเอกชนตองถูกควบคุม 
การปลอยอากาศเสีย ตามมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑-๑๔/๒๕๕๗) 

 

 ๓.๑.๒ มลพิษทางน้ํา 
 

  กรณีที่บริษัท ต. ประกอบกิจการโรงแตงแรและทําใหเกิดการปนเปอน
สารตะก่ัวในลําหวยคลิตี้ เปนเหตุใหกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบใหดําเนินการฟนฟู 
โดยทําการขุดลอกตะกอนดินในทองนํ้า ซึ่งทําใหเกิดการฟุงกระจายของสารตะกั่วในนํ้า
มากข้ึน  ประกอบกับกรมควบคุมมลพิษไดยอมรับวาปญหาเชนน้ีไมเคยเกิดข้ึน 
ในประเทศไทยจึงตองรอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญกอน ทําใหเกิดการแพรกระจาย 
ของสารตะก่ัวเปนระยะเวลานาน แสดงใหเห็นวากรมควบคุมมลพิษมิไดมีการจัดทํา
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรการในการควบคุม ปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษและไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เพื่อปองกันและแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษและสภาวะแวดลอม
เปนพิษที่มีผลกระทบตอคุณภาพแหลงนํ้าไวลวงหนา อันเปนการละเลยตอหนาที่ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา  ๓  (๓ )  และมาตรา  ๕  (๒ )  (ค )  
แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือผลจากการละเลยตอหนาที่ดังกลาว 
ประกอบกับภายหลังจากเกิดการแพรกระจายของมลพิษขางตน กรมควบคุมมลพิษ 
ไดดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนลาชาเกินสมควร ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
เสียหายไมสามารถนํานํ้าในลําหวยคลิตี้ไปใชในการอุปโภคบริโภคได ความเสียหาย
ดังกลาวถือไดวาเปนผลโดยตรงจากการละเลยตอหนาที่และปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
อันเปนการกระทําละเมิด กรมควบคุมมลพิษจึงตองกระทําการหรือชดใชคาเสียหาย 
แกผูฟองคดี 

  สรุปขอเท็จจริง 
  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กรมทรัพยากรธรณีเดิม)  

ไดออกใบอนุญาตแตงแร ที่ ๒/๒๕๓๗ ใหแกบริษัท ต. ซ่ึงตั้งอยูที่ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ 
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จังหวัดกาญจนบุรี  ตอมา เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ศูนยศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา 
มีหนังสือขอใหกรมควบคุมมลพิษ (ผูถูกฟองคดี) เขาตรวจสอบการปนเปอนของสารตะกั่ว 
ในลําหวยคลิตี้ ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวามีการปนเปอนสารตะก่ัวในปริมาณสูงมากในบริเวณ
ใตโรงแตงแรและถัดลงไปอีกระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร สงผลใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคน 
ซ่ึงเปนคนไทยเช้ือสายกะเหรี่ยงอาศัยในชุมชนคลิตี้ลางไดรับผลกระทบ และกอใหเกิดการสะสม
สารตะก่ัวในน้ํา ดิน และสัตวนํ้าในปริมาณสูง ทําใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนไดรับการปนเปอน
ของสารตะกั่วในรางกาย ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนเห็นวาผูถูกฟองคดีไมเขาดําเนินการเพ่ือขจัด
มลพิษและฟนฟูลําหวยคลิตี้ใหกลับคืนสูสภาพเดิม โดยมิไดควบคุมตรวจสอบ เรงรัดใหบริษัท ต. 
ดําเนินการดูดหรือขุดลอกตะกอนเพ่ือนําไปกลบฝงตามแผนปฏิบัติการฟนฟู ประกอบกับไมไดนํา
ขอมูลหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือประกาศ 
ใหลําหวยคลิตี้ เปนเขตควบคุมมลพิษ และไมเขาดําเนินการฟนฟูและเรียกคาเสียหาย 
จากบริษัท ต. ที่เปนผูกอมลพิษ การละเลยตอหนาที่ดังกลาวทําใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคน 
ได รับความเดือดรอนเสียหายอันเน่ืองมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการไดประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไมสามารถที่จะดํารงชีพได 
อยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิตของตน และกอใหเกิดภาระคาใชจายในการซื้ออาหารทดแทนอาหารที่เคยมีอยู
ในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซ่ึงความเสียหายตอสิทธิดังกลาวมีอยูอยางตอเน่ืองไปในอนาคต  
ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี 
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดโดยเขาดําเนินการขจัดมลพิษการปนเปอนของสารตะกั่ว
และฟนฟูลําหวยคลิตี้ และชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนตอเน่ืองไปในอนาคต
จนกวาลําหวยคลิตี้และสภาพนิเวศบริเวณดังกลาวจะกลับคืนสูสภาพเดิม 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีไดรับทราบวา 

มีการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ตามหนังสือรองเรียนของศูนยศึกษากะเหรี่ยง 
และพัฒนาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ผูถูกฟองคดีไดสั่งใหบริษัท ต. หยุดประกอบกิจการ
โรงแตงแรเม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ และไดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบแกไขปญหา 
การปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๑ โดยเห็นชอบใหบริษัท ต. 
ทําการฟนฟูลําหวยคลิตี้โดยทําการขุดลอกตะกอนดินที่ปนเปอนสารตะก่ัวในปริมาณสูง 
ออกไปกําจัดโดยวิธีการนําไปฝงกลบ ซ่ึงตอมาปรากฏวาการดําเนินการดังกลาวมีแนวโนม 
การเคล่ือนยายและแพรกระจายของสารตะกั่วลงไปสูทายนํ้ามากขึ้น จึงไดรับคําแนะนํา 
จากผูเชี่ยวชาญวาไมใหขุดลอกตะกอนดินเพ่ือปองกันไมใหเกิดการฟุงกระจายของสารตะกั่ว 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และใหเรงดําเนินการกอสรางฝายหินทิ้ง กรณีเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีเห็นชอบใหดําเนินการฟนฟู
โดยทําการขุดลอกตะกอนดินทองนํ้า ซ่ึงทําใหเกิดการฟุงกระจายของสารตะก่ัวในน้ํามากขึ้น 
ประกอบกับผูถูกฟองคดีไมไดชี้แจงแสดงใหเห็นวาในกรณีเชนนี้ผูถูกฟองคดีไดมีการจัดทํา
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรการในการควบคุมปองกันและแกไขปญหา
ดังกลาว  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีไดยอมรับวากรณีเชนนี้ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและตองรอ 
ฟงความเห็นของผูเชี่ยวชาญ แสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีไมไดมีการจัดทําแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและมาตรการในการควบคุม ปองกัน และแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษและไมไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือการปองกัน 
และแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษและสภาวะแวดลอมเปนพิษ 
ที่มีผลกระทบตอคุณภาพแหลงนํ้าไวลวงหนา จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๓ (๓)๑๙ และมาตรา ๕ (๒) (ค)๒๐ แหงพระราชกฤษฎีกา 
แบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕  
นอกจากน้ี เม่ือบริษัท ต. ขุดลอกตะกอนดินขึ้นจากลําหวยแลวไดนําไปวางไวขางลําหวย  
จนตองมีการส่ังใหนําไปไวในหลุมฝงกลบ และเม่ือไปไวในหลุมฝงกลบก็ไดทําการปดหนาดิน
เพียงเล็กนอย เม่ือมีฝนตกสารตะกั่วจึงไดแพรกระจายกลับเขาไปในลําหวยคลิตี้ อีกคร้ัง  
จึงเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีปลอยปละละเลยไมไดประสานการปฏิบัติตามแผน ควบคุม ตรวจสอบ
ใหมีการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด แมผูถูกฟองคดีจะไดมีการสั่งใหแกไขก็เปนการสั่งการ
ภายหลังจากที่ไดมีการนําตะกอนดินขึ้นมาวางไวขางลําหวยและไดมีการฝงกลบปดหนาดินแลว 
จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  อีกทั้ง การดําเนินการของผูถูกฟองคดีในการกอสราง
เขื่อนดักตะกอนแทนการขุดลอกตะกอนดิน ไดใชระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องมือ 
ในการกอสรางเขื่อนดักตะกอนเปนเวลาถึงสามปเศษนับแตทราบเหตุ และการที่ผูถูกฟองคดี 

                                                 
 ๑๙-๒๐ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๓ ใหกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๓) จัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมและมาตรการในการควบคุมปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากภาวะมลพิษ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  มาตรา ๕ อํานาจหนาที่ของสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
มีดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒) กองจัดการคุณภาพนํ้า มีอํานาจหนาที่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
   (ค) จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อการปองกันและแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจาย
ของมลพิษและสภาวะแวดลอมเปนพิษที่มีผลกระทบตอคุณภาพแหลงนํ้า 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

มีหนังสือถึงกรมปาไมเพ่ือขอเขาใชพ้ืนที่เขตปาสงวนแหงชาติในการขุดลอกตะกอนดิน 
ที่ปนเปอนสารตะก่ัวออกไปกําจัดก็เปนระยะเวลาลวงมาถึงเกาเดือนนับจากทราบเหตุ จึงเห็นวาเปน
การปฏิบัติหนาที่ในการฟนฟู หรือระงับการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ที่ลาชาเกินสมควร 

  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีเรียกรองใหผูถูกฟองคดีดําเนินการเรียกคาใชจาย
ในการขจัดมลพิษและฟนฟูสภาพแวดลอมจากบริษัท ต. น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดี
ไดประเมินคาเสียหายจากการปนเปอนสารตะก่ัวในลําหวยคลิตี้ โดยไดขอความรวมมือไปยัง
สํานักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือดําเนินการฟองบริษัท ต. ตอศาลจังหวัดกาญจนบุรี  
เรียกคาเสียหายอันเนื่องจากบริษัท ต. ปลอยใหแรตะก่ัวปนเปอนในลําหวยคลิตี้ซ่ึงเปนแหลงกําเนิด
มลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยศาล
จังหวัดกาญจนบุรีไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ กําหนดคาสินไหมทดแทน
เฉพาะในสวนที่เกิดขึ้นแกทรัพยสินของรัฐ ความเสียหายที่เกิดแกทรัพยากรน้ํา สัตวนํ้าที่อาศัยอยู
บริเวณลําหวยคลิตี้ตลอดลํานํ้าเปนเงินจํานวน ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเปนการดําเนินการ
ตามมาตรา ๙๗๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ 
ประกอบกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว จึงถือไมไดวาผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการ 
เรียกคาใชจายในการขจัดมลพิษและฟนฟูสภาพแวดลอมจากบริษัท ต. แตอยางใด  นอกจากนี้ 
ในการแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหามลพิษจากตะกั่วในบริเวณลําหวยคลิตี้ อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังแตงตั้งผูอํานวยการศูนยศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา 
ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประธานกลุมอนุรักษเมืองกาญจน และเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว
ใหรวมเปนคณะทํางานเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการฟนฟูหวยคลิตี้ดวย 
กรณีจึงเปนการใหสิทธิแกบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและการไดประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง๒๒ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แลว  สําหรับขอกลาวอางของผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ 
ไมดําเนินการเพ่ือประกาศใหลําหวยคลิตี้เปนเขตควบคุมมลพิษนั้น การประกาศใหพ้ืนที่ใด 
                                                 

๒๑ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   มาตรา ๙๗ ผูใดกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมายอันเปนการทําลายหรือทําให
สูญหายหรือเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเปนของรัฐ หรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน มีหนาที่ตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกรัฐตามมูลคาท้ังหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปน้ัน 

๒๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพ
อยูไดอยางปกติและตอเน่ือง ในส่ิงแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๓ 
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เปนเขตควบคุมมลพิษเปนอํานาจของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติโดยเฉพาะ 
ตามมาตรา ๕๙๒๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือประกาศ
ใหบริเวณลําหวยคลิตี้เปนเขตควบคุมมลพิษ แตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติ 
เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ วายังไมมีความจําเปนตองประกาศใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนเขต
ควบคุมมลพิษ กรณีจึงฟงไดวา ผูถูกฟองคดีไมไดละเลยตอหนาที่ตามขอกลาวอางของผูฟองคดี 

  มีประเด็นตองพิจารณาตอไปวาพฤติการณของผูถูกฟองคดีถือเปน 
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนหรือไม และผูถูกฟองคดีตองกระทําการหรือชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนหรือไม เพียงใด เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่และปฏิบัติหนาที่ลาชาทําใหเกิดการแพรกระจายของสารตะกั่ว 
ในลําหวยคลิตีเ้ปนระยะเวลานาน ซ่ึงหากผูถูกฟองคดีไดมีแผนการฟนฟูไวลวงหนาก็จะทําใหฟนฟู
ลําหวยคลิตี้ไดเร็วขึ้น เม่ือพิจารณาจากรายงานการประชุมหารือแนวทางการฟนฟูลําหวยคลิตี้
ดวยวิธีธรรมชาติเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวา ผลการตรวจสอบปริมาณตะก่ัว 
ในตะกอนดินทองนํ้าบางจุดยังมีคาสูงมากและสารตะกั่วปนเปอนในสัตวนํ้ายังมีคาเกินมาตรฐาน
อาหารใหมีสารปนเปอน แมจะรับฟงตามที่ผูถูกฟองคดีอางวา การฟนฟูดวยวิธีตามธรรมชาติ 
จะเปนวิธีตามหลักวิชาการที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปก็ตาม แตเปนวิธีที่ตองใชระยะเวลา 
ในการฟนฟูเปนเวลานาน เม่ือผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนและชาวบานชุมชนคลิตี้ลางมีวิถีชีวิต 
ประจําวันที่จําเปนตองใชนํ้าจากลําหวยคลิตี้ในการอุปโภคและบริโภค การบริโภคปลาและสัตวนํ้าอ่ืน
ในลําหวยคลิตี้ ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคน หรือหากปลอยให
สารตะกั่วยังคงปนเปอนอยูในลําหวยคลิตี้ตอไปก็จะสงผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนไมสามารถนํานํ้าในลําหวยคลิตี้ไปใชในการอุปโภค 
และบริโภคได จึงเปนผลโดยตรงมาจากการที่ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติและปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และสงผลใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคน
ตองซื้อนํ้าด่ืม เน้ือ ปลา รวมถึงอาหารโปรตีนทดแทนมาบริโภคทดแทนแหลงอาหารที่เคยมีอยู
ในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ แมวาผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนจะไมไดแสดงพยานหลักฐานใหชัดแจง
วาไดใชจายไปอยางไร เปนจํานวนเทาใด แตเม่ือขอเท็จจริงฟงเปนยุติวามีการปนเปอนของสารตะกั่ว
ในน้ํา ดิน และตะกอนดินทองนํ้า สัตวนํ้า และพืชผัก ซ่ึงเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข 
ทําการปดปายงดบริโภคนํ้าในลําหวยคลิตี้ชั่วคราว และความเสียหายดังกลาวเปนความเสียหาย

                                                 
๒๓ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏวาทองที่ใดมีปญหามลพิษซ่ึงมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหทองที่น้ันเปนเขตควบคุมมลพิษเพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได 



 
 
๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ที่ศาลอาจคํานวณและกําหนดคาเสียหายใหได เม่ือผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนมีคําขอใหศาล
กําหนดคาเสียหายในสวนนี้ในอัตราเดือนละ ๗๐๐ บาท ตอราย เห็นวา เงินจํานวนดังกลาว 
เม่ือแยกคาใชจายในการซื้ออาหารเปนรายวันแลวเปนเงินประมาณ ๒๕ บาท หรือม้ือละ ๘ บาท 
ซ่ึงเปนคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจริงและเหมาะสมแลว จึงควรกําหนดคาเสียหายในสวนนี้ใหผูฟองคดี
ทั้งยี่สิบสองคนเปนเดือนละ ๗๐๐ บาท ตอเดือนตอราย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ อันเปน
ชวงที่เกิดสารตะก่ัวปนเปอนเกินกวามาตรฐาน จนถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนวันที่ยื่น 
คําฟองเพ่ิมเติมพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป เปนจํานวนเงินรายละ ๑๗,๓๙๙.๕๕ บาท 

  สวนการขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายในอนาคตที่ตองรับภาระ
คาใชจายในการซื้ออาหารและคาเสียหายอันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิในการไดประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในป 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังคงมีปริมาณสารตะกั่วในสัตวนํ้าเกินเกณฑมาตรฐาน จนกระทั่งวันน่ังพิจารณาคดี
คร้ังแรกของศาลปกครองสูงสุด ก็ยังปรากฏวา สารตะก่ัวมีคาเกินเกณฑมาตรฐานในสัตวนํ้า 
ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชอบชดใชคาใชจายในการซ้ืออาหารใหแกผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคน
เดือนละ ๗๐๐ บาท ตอราย นับจากวันที่ยื่นคําฟองเพ่ิมเติมไปจนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ซ่ึงเปนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกของศาลปกครองสูงสุดเปนจํานวนเงินรายละ ๖๕,๘๐๐ บาท 
สวนการชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนถูกละเมิดสิทธิ 
ในการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ น้ัน เม่ือพิจารณามูลคา
สิ่งของตาง ๆ ที่ชุมชนชาวคลิตี้ลางสามารถไดประโยชนจากปาและลําหวยคลิตี้ในการดํารงชีวิต
ที่ตองพ่ึงพิงธรรมชาติตามวิถีการดํารงชีวิตด้ังเดิม กับการที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนขอให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายดังกลาวรายละ ๑,๐๐๐ บาท ตอเดือน เห็นวา เปนคําขอที่ไมเกิน
ความเปนจริงและเหมาะสมแลว จึงกําหนดใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายกรณีดังกลาวรายละ 
๑,๐๐๐ บาท ตอเดือน นับจากวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไปจนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
เปนจํานวนเงินรายละ ๙๔,๐๐๐ บาท และเม่ือผูถูกฟองคดีดําเนินการฟนฟูโดยปลอยใหลําหวยคลิตี้
ฟนฟูตัวเองตามธรรมชาติ และไมมีการรบกวนจากกิจการอ่ืน ๆ ซ่ึงไมอาจกําหนดเวลาแลวเสร็จ
แนนอนไว กรณีจึงไมอาจกําหนดใหผูถูกฟองคดีดําเนินการภายใตเง่ือนเวลาใด ๆ ได แตเม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวา สารตะกั่วในสัตวนํ้ายังคงมีอยูเกินคามาตรฐาน ผูถูกฟองคดีจึงยังคงตอง
ดําเนินการฟนฟูตอไป โดยตองดําเนินการฟนฟูทุกฤดูกาลและตองเปดเผยผลการดําเนินการ
ใหแกผูเก่ียวของทราบ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีกําหนดแผนงาน วิธีการ และดําเนินการฟนฟู
ตรวจและวิเคราะหตัวอยางนํ้า ดิน พืชผัก และสัตวนํ้าในลําหวยคลิตี้ ใหครอบคลุมทุกฤดูกาล
อยางนอยฤดูกาลละ ๑ คร้ัง จนกวาจะพบวาคาสารตะกั่วในน้ํา ดิน พืชผัก และสัตวนํ้าในลําหวยคลิตี้
ไมเกินเกณฑมาตรฐาน เปนระยะเวลาอยางนอย ๑ ป และแจงใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบสองคนทราบ
โดยวิธีการเปดเผย โดยตองทําการปดประกาศ ณ ที่ทําการผูใหญบานหมูบานคลิตี้ ที่องคการบริหาร
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สวนตําบลชะแล ที่วาการอําเภอทองผาภูมิ และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหผูฟองคดี 
ทั้งยี่สิบสองคน เปนเงินรายละ ๑๗๗,๑๙๙.๕๕ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕) 

 

 ๓.๑.๓ มลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย 
 

  กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมในสถานประกอบกิจการบรรจุและสะสม
สารเคมีเพื่อใชทางการเกษตรอันเปนวัตถุอันตรายที่ไมไดรับอนุญาต ซึ่งการประกอบการ
ในสถานที่ดังกลาวไมเคยมีการรองเรียนตอกรมควบคุมมลพิษ ผลจากการเกิดเพลิงไหม
ทําใหเกิดมลพิษจากการปนเปอนของสารเคมีดังกลาว ภายหลังการเกิดเหตุกรมควบคุม
มลพิษไดสงเจาหนาที่เขาตรวจสอบสถานที่ โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ใหนําถุงทรายมาปดก้ันทอระบายนํ้าเพื่อปองกันการแพรกระจายของสารพิษลงสูแมนํ้า
เจาพระยา และดําเนินการขนยายกากของเสียที่ตกคางในพื้นที่ไปกําจัดและทําลาย 
รวมทั้งนําปูนขาวมาโรยเพื่อดับกลิ่นเหม็นของสารเคมีและปดทับดวยทรายและดิน 
เพ่ือขจัดมลพิษที่เกิดข้ึน จนไมมีไอระเหยของสารเคมีและไมมีกลิ่นฟุงกระจายแลว  
นอกจากน้ี ในกรณีปญหาการฟนฟูดินที่ปนเปอนสารเคมีซึ่งตกคางอยูใตดิน ปรากฏวา
กรมควบคุมมลพิษไดเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาไวแลว แตโครงการดังกลาว
จําเปนตองรองบประมาณ จึงยังไมมีการกอสรางในขณะฟองคดี จากขอเท็จจริงดังกลาว
ถือไดวากรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการเพื่อฟนฟูหรือระงับเหตุที่อาจเปนอันตราย 
จากมลพิษในพ้ืนที่ที่มีการปนเปอนมลพิษจนอยูในระดับที่ปลอดภัยตามอํานาจหนาที่ 
ที่บัญญัติในมาตรา ๘๒ (๑) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับขอ ๑ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว 

  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณชุมชนริมทางรถไฟ

สายทาเรือคลองเตย และเพลิงไดลุกลามไปยังบานหลังที่นาย ส. ใชเปนสถานที่ประกอบกิจการ
บรรจุและสะสมสารเคมีประเภทสารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง และสารไซลีน (Xylene) ที่ใชเปน
ตัวทําลายในการผลิตสารกําจัดแมลงโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ตามกฎหมาย ทําใหเกิด
การแพรกระจายของมลพิษ โดยสารเคมีเปนตัวหนุนใหเพลิงไหมอยางรวดเร็วจนไมสามารถ
ควบคุมเพลิงได เพลิงจึงลุกลามบานเรือนและทรัพยสินของผูฟองคดีทั้งยี่สิบคนไดรับความเสียหาย 
การแพรกระจายของมลพิษทําใหผูฟองคดีทั้งยี่สิบคนไดรับผลกระทบตอรางกาย ผูฟองคดี 
ทั้งยี่สิบคนเห็นวา กรมควบคุมมลพิษ (ผูถูกฟองคดี) ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
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ใหตองปฏิบัติ โดยนับจากเกิดเหตุเพลิงไหมจนกระท่ังปจจุบัน ไมมีการควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
การเผาไหมสารเคมีที่อยูในบริเวณที่เกิดเพลิงไหมใหหมดสิ้นไป และไมมีการฟนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและประเมินความเสียหายตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งมิไดดําเนินการเรียกคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทนจากผูกอใหเกิดมลพิษ ผูฟองคดีทั้งยี่สิบคนไดทวงถามใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายแลวแตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย จึงนําคดีไปฟองตอศาลแพงกรุงเทพใตขอให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย และใหผูถูกฟองคดีดําเนินการควบคุมมลพิษโดยนําสารเคมี 
ที่ถูกไฟไหมไปทิ้งที่อ่ืนที่หางไกลจากชุมชน ดําเนินการกําจัดกลิ่นเหม็นของสารเคมีบริเวณ 
ที่เกิดเหตุไฟไหมใหหมดส้ิน ดําเนินการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมและประเมินความเสียหาย 
ตอสิ่งแวดลอม และดําเนินการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากผูกอใหเกิดมลพิษ  
ซ่ึงตอมาคดีไดโอนมายังศาลปกครองชั้นตนตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่มาตรา ๘๒ (๑)๒๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ ๑ (๖) และ (๙)๒๕ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให 
ผูถูกฟองคดีมีอํานาจหนาที่ประสานงานและดําเนินการเพ่ือฟนฟูหรือระงับเหตุที่อาจเปนอันตราย
จากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปอนมลพิษ ซ่ึงหากมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับ 
การควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผูไดรับผลกระทบจากการกระทํา
                                                 

๒๔ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๘๒ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจดังตอไปน้ี 
 (๑) เขาไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงกําเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของระบบ

บําบัดนํ้าเสียหรือระบบกําจัดของเสียบุคคลใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ
เพื่อตรวจสภาพการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ระบบบําบัดอากาศเสีย หรืออุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ 
เพื่อควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของระบบ 
หรืออุปกรณและเคร่ืองมือดังกลาว หรือเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๑ ใหกรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับ ดูแล อํานวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผล

เกี่ยวกับการฟนฟู คุมครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๖) ประสานงานและดําเนินการเพ่ือฟนฟู หรือระงับเหตุที่อาจเปนอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปอนมลพิษ 
และประเมินความเสียหายตอส่ิงแวดลอม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๙) ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองทุกขดานมลพิษ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ดังกลาวมีสิทธิรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ โดยพนักงาน
ควบคุมมลพิษมีอํานาจเขาตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานและแหลงกําเนิดมลพิษเพ่ือควบคุม 
การทํางานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด แตจากขอเท็จจริงการที่นาย ส. ลักลอบ
ประกอบกิจการบรรจุและสะสมสารเคมีเพ่ือใชทางการเกษตรอันเปนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต ประกอบกับกอนเกิดเพลิงไหม
ไมปรากฏวามีการรองเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจเขาควบคุม
ตรวจสอบการประกอบกิจการของนาย ส. ได เน่ืองจากไมทราบถึงการครอบครองสารเคมี 
โดยไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว  ตอมา เม่ือเกิดเพลิงไหมในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
ทําใหเกิดมลพิษจากการปนเปอนของสารเคมีซ่ึงอยูในความครอบครองของนาย ส. ผูถูกฟองคดี
จึงสงเจาหนาที่เขาตรวจสอบที่เกิดเหตุตั้งแตวันดังกลาว และเม่ือตรวจพบการปนเปอน 
ของสารเคมี ผูถูกฟองคดีก็ไดประสานงานกับศูนยอุบัติภัยกรุงเทพมหานครและสํานักงาน 
เขตคลองเตยใหนําถุงทรายมาปดก้ันทอระบายน้ําเพ่ือปองกันการแพรกระจายของสารพิษ 
ลงสูแมนํ้าเจาพระยา และดําเนินการจัดหาระบบสาธารณูปโภคใหประชาชน ติดปายแจงเตือน
เขตอันตราย ตรวจสุขภาพประชาชน ตรวจวัดระดับของสารเคมี และแจงเตือนใหผูนําชุมชนทราบ
เปนระยะ พรอมทั้งเตรียมแผนงานและแผนตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาหากเกิดอุบัติภัยซํ้าซอน 
รวมทั้งใหคําแนะนําวิธีการลดปญหาเร่ืองกลิ่นและความเปนพิษของสารเคมี และประชุมหารือ
รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือวางแผนการขนยายซากสารเคมีที่ถูกไฟไหมและสารเคมีที่เหลือ
ออกจากพ้ืนที่ โดยนําไปเก็บรักษาหรือกําจัดในสถานที่ปลอดภัยตั้งแตวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ ดําเนินการตรวจสอบปญหาสารเคมีตกคางและดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอมจนเขาสู
ภาวะปกติในระหวางวันที่ ๘ ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  นอกจากน้ี ผูถูกฟองคดีไดจางบริษัท 
บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ใหดําเนินการขนยายกากของเสีย
ที่ตกคางในพื้นที่ไปกําจัดและทําลาย รวมทั้งนําปูนขาวมาโรยเพื่อดับกลิ่นและปดทับดวยทราย
และดินเพ่ือขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น อันเปนการดําเนินการเพ่ือฟนฟูและระงับเหตุอันตรายจากมลพิษ
ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหมจนไมมีไอระเหยของสารเคมีและไมมีกลิ่นฟุงกระจายแลว 

  สวนปญหาเร่ืองการฟนฟูดินที่ปนเปอนสารเคมีซ่ึงตกคางอยูใตดินนั้น  
ผูถูกฟองคดีชี้แจงวา ตามหลักวิชาการประเมินความเสี่ยงดานอันตรายตอสุขภาพอนามัย 
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม (Risk Assessment) สารเคมีที่ตกคางในพ้ืนที่เปนสารกําจัด
ศัตรูพืชและสัตวซ่ึงเปนสารเคมีที่ไมตกคางยาวนานและสามารถยอยสลายไดโดยกระบวนการ
ทางธรรมชาติ (Hazard Identification) แตอาจสงผลกระทบตอประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียงจากการสูดดมกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสัมผัสกับดินที่ปนเปอนโดยตรง ซ่ึงก็ไดแกไข 
โดยการนําปูนขาวมาโรยเพื่อดับกลิ่นและปดทับดวยทรายและดินแลว ประกอบกับการฟนฟู
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คุณภาพดินไมวาจะโดยวิธีบําบัดในพ้ืนที่โดยการปรับลดความเปนพิษโดยใชปูนขาวโรยบนพ้ืนที่
ที่ปนเปอนและปดทับดวยดินใหมแลวบดอัดใหแนนหรือเทคอนกรีตปดทับดานบน หรือวิธีบําบัด
นอกพ้ืนที่โดยขุดหนาดินที่ปนเปอนทั้งหมดเพ่ือนําไปกําจัดโดยวิธีการที่เหมาะสม ก็เปนเรื่องที่
กระทําไดยากเนื่องจากมีการปลูกสรางอาคารในบริเวณเพลิงไหมแลว และในวิธีหลัง จําเปนตองใช
งบประมาณจํานวนมาก ซ่ึงจะตองเปรียบเทียบความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร (Cost-Benefit 
Analysis) ดวย  ดังน้ัน เม่ือผลการตรวจสอบไมมีประชาชนในชุมชนใชนํ้าใตดินอันจะเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพ และการแกไขปญหากลิ่นเหม็นของสารเคมีก็เปนวิธีที่ยอมรับไดทางวิชาการ คําชี้แจง
ของผูถูกฟองคดีจึงมีเหตุผลรับฟงได สวนกรณีโครงการกอสรางศูนยเด็กเล็กในที่ดินบริเวณ
สถานที่ผลิตและเก็บสารเคมีที่ถูกไฟไหมน้ัน เจาหนาที่ไดดําเนินการตรวจสอบสถานที่ดังกลาว
เม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ พบวามีสารเคมีอยูที่ความลึกตั้งแต ๓๐ เซนติเมตร จากผิวดินลงไป 
แตสารเคมีที่ปนเปอนดังกลาวมิไดระเหยออกสูบรรยากาศ แตหากมีการเจาะเสาเข็มเพ่ือวางรากฐาน
ของอาคาร อาจทําใหกลิ่นสารเคมีฟุงกระจายและเปนอันตรายตอคนงานและประชาชนที่อาศัยอยู
บริเวณใกลเคียง ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาเพื่อลดความเปนพิษ 
ของสารเคมีในดินและปองกันไอระเหยสารเคมีจากดินไวแลว  อยางไรก็ตาม โครงการดังกลาว
จําเปนตองรองบประมาณจึงยังไมมีการกอสรางในขณะฟองคดี กรณีจึงฟงไดวา ผูถูกฟองคดี
ดําเนินการเพ่ือฟนฟูหรือระงับเหตุอันตรายจากมลพิษจนอยูในระดับปลอดภัยตามอํานาจหนาที่
ที่กําหนดตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมฯ แลว จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
นอกจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงกรมวิชาการเกษตร 
เพ่ือใหดําเนินการรองทุกขกลาวโทษผูกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ และมอบให
นิติกรเปนผูแจงความดําเนินคดีกับผูกระทําการในลําดับตอไป สําหรับการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
จากเพลิงไหม ผูถูกฟองคดีวาจางบริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) ใหขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหมเปนเงิน ๑,๔๑๒,๕๕๒ บาท และยื่นฟอง 
เรียกคาเสียหายในการขจัดมลพิษและดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดแลว ซ่ึงตอมาศาลแพง
กรุงเทพใตมีคําพิพากษาใหนาย ส. รับผิดชดใชคาเสียหายในการขจัดมลพิษดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
ใหแกผูถูกฟองคดี และศาลอาญากรุงเทพใตมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกและปรับจําเลย 
ในความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นยังถือไมไดวาเปนความเสียหายแกทรัพยากรธรรมชาติอันเปนของรัฐหรือสาธารณสมบัติ
ของแผนดินที่เปนอันตรายถึงขนาดและเปนกรณีถึงขั้นวิกฤตที่ยากแกการเยียวยาและแกไข 
ที่สมควรจะตองเรียกคาเสียหายใหชดใชแกรัฐ  อีกทั้ง บทบัญญัติแหงกฎหมายในเรื่องดังกลาว
มุงหมายใหผูถูกฟองคดีมีอํานาจหนาที่ในการเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายเพ่ือประโยชน
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ตอสาธารณะหรือเพ่ือประโยชนแกประชาชนเปนสวนรวม แตคาเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งหมด 
อางในคดีน้ีเปนความเสียหายเพ่ือประโยชนเฉพาะตัว ซ่ึงตองใชสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 
จากเอกชนผูกอใหเกิดความเสียหายโดยตรง จึงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ตามขอ ๓ วรรคสอง (ง)๒๖ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ ประกอบกับมาตรา ๙๖๒๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ แลว จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติแตอยางใด และเม่ือไดวินิจฉัยไวแลววา ผูถูกฟองคดีมิไดละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ประกอบกับความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งยี่สิบคนอางวาไดรับ 
เปนผลโดยตรงจากการที่สารเคมีถูกเพลิงไหมและเกิดมลพิษจากการปนเปอนของสารเคมี 
อันเกิดจากการมีวัตถุอันตรายไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตรายฯ และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดเปนผลโดยตรงจาก 
การปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดี จึงมิไดเปนการกระทําละเมิดที่ผูถูกฟองคดีจะตองชดใช 
คาสินไหมทดแทนแตประการใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๙/๒๕๕๘) 

 

                                                 
๒๖ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๓    ฯลฯ    ฯลฯ 
 ฝายตรวจและบังคับการตามขอ ๓ (๑) มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (ง) ดําเนินการเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดความเสียหาย 

แกทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนของรัฐหรือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๒๗ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๙๖ แหลงกําเนิดมลพิษใดกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษ 

อันเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นหรือของรัฐเสียหายดวย
ประการใด ๆ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษน้ัน มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายเพื่อการน้ัน 
ไมวาการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษน้ันจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของเจาของหรือผูครอบครอง
แหลงกําเนิดมลพิษหรือไมก็ตาม เวนแตในกรณีที่พิสูจนไดวามลพิษเชนวาน้ันเกิดจาก 

(๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
(๒) การกระทําตามคําส่ังของรัฐบาลหรือเจาพนักงานของรัฐ 
(๓) การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูที่ไดรับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซ่ึงมีหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยออม ในการรั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษน้ัน 
คาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย ซ่ึงเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมีหนาที่ตองรับผิดตามวรรคหน่ึง 

หมายความรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่ทางราชการตองรับภาระจายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดข้ึนน้ันดวย 
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  การมอบอํานาจระหวางนายกรัฐมนตรีและผูวาราชการจังหวัด 
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนการมอบอํานาจโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะและเปนการ
เฉพาะกรณี ไมใชการมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาที่ราชการในกรณีทั่วไป ผูรับมอบอํานาจ
จึงตองใชอํานาจภายในขอบเขตแหงอํานาจที่ระบุไวตามคําสั่งมอบอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีอยางเครงครัด ไมสามารถใชดุลพินิจเกินขอบเขตแหงอํานาจที่ไดรับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได  ดังน้ัน เม่ือกรณีขอเท็จจริงตามคดีน้ี นายกรัฐมนตรี 
มีคําสั่งมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพ่ือมีคําสั่ง
ใหระงับการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ําในพื้นที่นํ้าจืดภายในเขตจังหวัด
เทาน้ัน การที่ผูวาราชการจังหวัดไมดําเนินการกับผูที่เพาะเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมในเขต
พ้ืนที่ของตนตามที่มีผูรองเรียน จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ กําหนดแตอยางใด 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําส่ังที่ ๐๐๑/๒๕๔๓ 

เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ 
โดยใหระงับการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ําในพื้นที่นํ้าจืดภายในเขตอําเภอทายาง 
ทุกตําบล ยกเวนตําบลปกเตียนที่เลี้ยงไดเปนบางสวนเฉพาะพ้ืนที่ดานทิศตะวันออกของถนน 
คันก้ันน้ําเค็ม (ถนนสายหาดเจาสําราญ-ชะอํา) สามารถเลี้ยงได สวนพื้นที่ดานทิศตะวันตก 
ของถนนคันก้ันน้ําเค็ม หามเลี้ยงโดยเด็ดขาด  หลังจากนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ นาย ส. (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓) ไดทําการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่หามเลี้ยงตามคําสั่งดังกลาว และศาลจังหวัดเพชรบุรี
ไดมีคําพิพากษาวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๙๘ วรรคสอง ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
จึงไดยุติการเลี้ยงกุงกุลาดําและไดเปลี่ยนมาเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมแทนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗  
ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เลี้ยงกุงทะเล เปนเหตุใหไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการปลอยนํ้าเค็มที่ใชสําหรับการเพาะเล้ียงกุง ทําใหพืชผลทางการเกษตรไดผลผลิตนอยลง
และไมสามารถใชนํ้าด่ืมกินไดตามปกติ จึงมีหนังสือไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขอใหดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิด แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดสั่งการหรือดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งการใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๓ ฐานความผิด 
ฝาฝนตอคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๐๐๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ และความผิด
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ มาตรา ๙ และมาตรา ๙๘ 
วรรคสอง 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  มาตรา ๙๒๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติฯ เปนการใหอํานาจพิเศษแกนายกรัฐมนตรีในการสั่งการเพ่ือการควบคุมและแกไข
ปญหาในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุภยันตรายตอสาธารณชน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 
หรือปญหาการแพรกระจายของมลพิษอยางรายแรงไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือการกระทํา
ของบุคคล ที่อาจเปนอันตรายรายแรงตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัยของประชาชน รวมทั้ง
อาจสรางความเสียหายรายแรงตอทรัพยสินทั้งของรัฐและเอกชน และในการนี้นายกรัฐมนตรี 
จะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีก็ได 
จากขอเท็จจริงในคดีน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได รับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีตามนัย 
ของกฎหมายดังกลาวและตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๒/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพ่ือมีคําสั่งใหระงับ
การเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ําในพื้นที่นํ้าจืดภายในเขตจังหวัด  ทั้งน้ี เพ่ือระงับการกระทํา
อันมีผลเปนการเพ่ิมความรุนแรงแกสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ดังกลาว  ซ่ึงตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกคําสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ เรื่อง กําหนดมาตรการ
เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในจังหวัดใหระงับการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ํา
ในพ้ืนที่นํ้าจืดภายในอําเภอทายางทุกตําบล ยกเวนตําบลปกเตียน ที่เลี้ยงไดเปนบางสวน  
เฉพาะพ้ืนที่ดานทิศตะวันออกของถนนคันก้ันน้ําเค็ม (ถนนสายหาดเจาสําราญ-ชะอํา) สามารถ
เลี้ยงได สวนพ้ืนที่ดานทิศตะวันตกของถนนคันก้ันนํ้าเค็ม หามเลี้ยงโดยเด็ดขาด คําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวออกมาเพ่ือควบคุมภาวะมลพิษ ทั้งมลพิษในดินและมลพิษทางน้ําจืด 
ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ําในพื้นที่นํ้าจืด อันเปนผลกระทบที่รุนแรง
อยางยิ่งตอพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่รัฐไดพัฒนาเปนอูขาวอูนํ้าของประเทศ อยางเชน 

                                                 
 ๒๘ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๙ เม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษ 
ที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซ่ึงหากปลอยไวเชนน้ันจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพอนามัย
ของประชาชน หรือกอความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอันมาก ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังตามท่ี
เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซ่ึงไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว 
กระทําหรือรวมกันกระทําการใด ๆ อันจะมีผลเปนการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ัน
ไดอยางทันทวงที ในกรณีที่ทราบวาบุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังบุคคลน้ัน 
ไมใหกระทําการใดอันจะมีผลเปนการเพ่ิมความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางที่มีเหตุภยันตรายดังกลาวดวย 
 อํานาจในการส่ังตามวรรคหน่ึง นายกรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
แทนนายกรัฐมนตรีได โดยใหทําเปนคําส่ังและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เม่ือนายกรัฐมนตรีไดส่ังตามวรรคหน่ึง หรือผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดส่ัง 
ตามวรรคสองแลว ใหประกาศคําส่ังดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา 
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พ้ืนที่อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ขณะเดียวกันแมคําสั่งดังกลาวจะมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพของผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตหากพิจารณาเจตนารมณของการใชอํานาจ 
ออกคําสั่งตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ  
ในกรณีน้ี เปนผลมาจากการแกไขปญหาขอรองเรียนของราษฎรและเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ
จากการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นที่นํ้าจืดของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่มีมติ 
หามมิใหดําเนินการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตพื้นที่นํ้าจืด ทั้งพ้ืนที่ที่ไดดําเนินการไปแลว 
และพ้ืนที่ ใหมโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติได เสนอความเห็น 
ตอนายกรัฐมนตรีใหพิจารณาใชอํานาจสั่งการ โดยอางเหตุผลและความจําเปนเรงดวนเกี่ยวกับ
นโยบายของประเทศที่ กําหนดใหพ้ืนที่ภาคกลางเปนพ้ืนที่ เกษตรกรรม  อยางไรก็ตาม  
แมในปจจุบันจะมีการเพาะเลี้ยงกุงประเภทอ่ืนทดแทนการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ํา
ในพ้ืนที่นํ้าจืด ไมวาจะดวยเหตุผลเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําอันฝาฝนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
หรือไมก็ตาม แตการมอบอํานาจระหวางนายกรัฐมนตรีและผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๙ 
เปนการมอบอํานาจโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะและเปนการเฉพาะกรณี ไมใช 
การมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาที่ราชการในกรณีทั่วไป ผูรับมอบอํานาจจึงตองใชอํานาจภายใน
ขอบเขตแหงอํานาจที่ระบุไวตามคําสั่งมอบอํานาจของนายกรัฐมนตรีอยางเครงครัด ไมสามารถ
ใชดุลพินิจเกินขอบเขตแหงอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได  ดังนั้น ในกรณีดังกลาว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจออกคําส่ังตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ ใหระงับเฉพาะการเลี้ยงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ํา 
ในพ้ืนที่นํ้าจืดภายในทองที่ที่กําหนดเทาน้ัน การที่ผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาวกับผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ทําการเพาะเลี้ยง
กุงขาวแวนนาไมดวยระบบความเค็มต่ําในพ้ืนที่ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เคยใชเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา
ดวยระบบความเค็มต่ํามากอน แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมดําเนินการกับผูถูกฟองคดีที่ ๓  
กรณีจึงไมถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ กําหนดใหตองปฏิบัติแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔/๒๕๕๖) 

 

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๓.๓ การทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
 

 ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  
มุงประสงคที่จะใหโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่เปนของเสียอันตรายเทาน้ัน ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ประกอบกับในประกาศเชิญชวนเอกชนใหย่ืนขอเสนอโครงการสรางที่รองรับของเสีย 
ที่ไมเปนอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็มิไดกําหนด 
ใหเอกชนตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแตอยางใด การที่ 
ผูไดรับคัดเลือกใหลงทุนในโครงการดังกลาวไดย่ืนคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการ   
แตตอมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจําหนายเรื่องราวการขอรับใบอนุญาต ดวยเหตุผลวา
ผูไดรับคัดเลือกใหลงทุนในโครงการดังกลาวมิไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และกอใหเกิดความเสียหาย 
แกผูไดรับคัดเลือก ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมตองรับผิดชดใชคาใชจายในการลงทุน
โครงการดังกลาว 

 สรุปขอเท็จจริง 
 กระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ เชิญชวนเอกชนใหยื่นขอเสนอโครงการสรางที่รองรับของเสีย 
ที่ไมเปนอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรม ซ่ึงผูฟองคดีไดยื่นขอเสนอและไดรับคัดเลือกใหลงทุน
ในโครงการดังกลาวในพื้นที่ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี  หลังจากน้ัน  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๒ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ตออุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และจังหวัดลพบุรีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๒  
ใหผูฟองคดีไปรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แตในขณะที่ผูฟองคดียังมิไดไปรับ
ใบอนุญาตดังกลาว กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แจงผูฟองคดีวาจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน  
ทั้งน้ี ในประกาศเชิญชวนเอกชนลงทุนสรางที่รองรับของเสียที่ไมเปนอันตรายจากกิจการ
อุตสาหกรรมไมไดระบุถึงขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑใหตองทําการศึกษารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีจึงเชื่อโดยสุจริตวาการลงทุนในครั้งน้ีมีเพียงขั้นตอนหลักเกณฑ
ตามที่ไดประกาศเชิญชวน โดยไมมีขั้นตอนที่ตองศึกษารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ตอมา เม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จังหวัดลพบุรีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดี
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ที่ ๒ ไดจําหนายเรื่องราวการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผูฟองคดี โดยอางวา 
ผูฟองคดีไมไดจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกัน
ใชคาเสียหายจากการลงทนุ จํานวน ๓๖,๕๑๕,๘๑๐ บาท และคาเสียหายจากจํานวนเงินที่ผูฟองคดี
จะไดรับเม่ือโครงการสรางที่รองรับของเสียสามารถเปดดําเนินกิจการได เปนเงิน ๖๖๐ ลานบาท 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยที่มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง๒๙ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจกําหนดประเภทและขนาดของโครงการ 
หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ และอาจกําหนดให
รายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอมดังกลาวตองจัดทําหรือได รับการรับรอง 
จากผูชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
จึงออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภท 
และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) โดยกําหนดไวในบัญชีทายประกาศ
ดังกลาววา โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน เปนประเภทโครงการหรือกิจการลําดับที่ ๓ ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีคําอธิบายเพ่ิมเติมโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงานแนบทายประกาศฉบับดังกลาว ระบุสิ่งปฏิกูล
                                                 

๒๙-๓๐ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทและขนาดของโครงการ  
หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดลอมซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติอาจกําหนดใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๖ ตองจัดทํา 
หรือไดรับการรับรองจากบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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หรือวัสดุที่ไมใชแลวจะตองเขาลักษณะตามหมวดตอไปน้ี หมวดที่ ๑ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่มีลักษณะเปนสารไวไฟ สารกัดกรอน สารเกิดปฏิกิริยาไดงาย วัตถุระเบิด สารพิษ หรือสาร 
ที่สามารถถูกชะลางได หมวดที่ ๒ ตัวทําลายที่เสื่อมคุณภาพหรือไมใชแลว และหมวดที่ ๓  
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากการประกอบกิจการโรงงานเฉพาะประเภท และชนิดของการผลิต
ซ่ึงมีของเสียอันตราย อันเปนประเภทและลักษณะเดียวกันกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
ที่เปนของเสียอันตรายตามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ือง 
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ยอมมุงประสงค
ที่จะใหโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม เฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสีย
อันตรายเทาน้ันที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบกับผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง เชิญชวนเอกชนใหยื่นขอเสนอโครงการสราง 
ที่รองรับของเสียที่ไมเปนอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑  
โดยมิไดกําหนดใหจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวในหลักเกณฑวิธีการ 
และเง่ือนไขการดําเนินการ อันสอดคลองกับแนวหนังสือขอหารือของสํานักงานนโยบาย 
และแผนสิ่งแวดลอม ที่ วว ๐๘๐๔/๗๖๒๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซ่ึงเห็นวาลักษณะ 
ของกิจการโรงงานฝงกลบของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะตองทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมน้ัน จะเขาขายเฉพาะของเสียที่เปนอันตราย  ดังน้ัน โครงการสราง 
ที่รองรับของเสียที่ไมเปนอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรม ตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑ จึงไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
แตอยางใด 
 เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดประกาศผล 
การคัดเลือกใหผูฟองคดีไดลงทุนในโครงการสรางที่รองรับของเสียที่ไมเปนอันตรายจากกิจการ
อุตสาหกรรม ผูฟองคดีจึงไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ก็ไดจัดทําใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหผูฟองคดีและสงเรื่องใหจังหวัดลพบุรีดําเนินการ 
แตระหวางน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดขอเรื่องคืนจากจังหวัดลพบุรี และมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมกอน เม่ือผูฟองคดีมิไดจัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดจําหนายเรื่องราวการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผูฟองคดี  ดังน้ัน การจําหนายเร่ืองราวการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ ไมชอบดวยกฎหมาย 
และกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี อันเปนการกระทําละเมิด ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒  



 
 
๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี โดยในสวนคาใชจายในการลงทุนที่ผูฟองคดีอางวา
ไดรับความเสียหายเปนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๑๕,๘๑๐ บาท น้ัน ความเสียหายในสวนนี้ถือไดวา 
มีลักษณะเปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีหนาที่จะตองรับผิดชดใชตามจํานวนที่ปรากฏวามีความเสียหายจริง  ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา 
จากสัญญาวาจางและสัญญาซ้ือขายฉบับตาง ๆ เชื่อไดวาผูฟองคดีมีคาใชจายจริงในการดําเนินการ
เปนเงินจํานวน ๔,๒๗๑,๒๐๐ บาท  อยางไรก็ตาม เม่ือไดวินิจฉัยแลววา เฉพาะโรงงาน 
ปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายเทาน้ัน 
ที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ดังน้ัน หากผูฟองคดียื่นเรื่องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการใหม ผูฟองคดียอมไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานฝงกลบ
ของเสียที่ไมเปนอันตรายจากกิจการอุตสาหกรรมตามที่ยื่นคําขอ การดําเนินการตาง ๆ ที่ผูฟองคดี
ไดดําเนินการและตองเสียคาใชจายไปแลวน้ัน ผูฟองคดียังสามารถใชทรัพยสินที่ไดลงทุนดังกลาว
ประกอบกิจการโรงงานตามที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกตอไปได ความเสียหายอันเกิดจากคาใชจาย
ในการลงทุนจึงมิไดเสียไปโดยสิ้นเชิง จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหายใหผูฟองคดีสองในสาม 
ของคาใชจายในการลงทุน รวมเปนเงินจํานวน ๒,๘๔๗,๔๖๖ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
รับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีรวมเปนเงิน ๒,๘๔๗,๔๖๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๘๖/๒๕๕๕) 
 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยผูถือประทานบตัรการทําเหมืองแรถานหิน 
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว 
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนเงื่อนไขทายประทานบัตร ในการขอปรับเปลี่ยนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัตแิร พ.ศ. ๒๕๑๐  ดังน้ัน แมการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยจะไดเสนอรายงานขอเปลี่ยนแปลงแกไขมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมและไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานดังกลาวแลว แตเม่ือปรากฏวา
มาตรการที่ขอปรับเปลี่ยนยังไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร มาตรการดังกลาวจึงยังไมมีผลใชบังคับ การที่การไฟฟาฝายผลิต
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แหงประเทศไทยไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว
ในเงื่อนไขทายประทานบัตร จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
และเม่ืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบถึงการไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในการออกประทานบัตรดังกลาวแลว แตมิไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการของผูถือประทานบัตร และพิจารณาดําเนินคดี 
ตามมาตรา ๑๓๘ แหงพระราชบัญญัติแรฯ จึงถือไดวาอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเชนกัน 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนประชาชนซึ่งมีภูมิลําเนาอยูที่ตําบลนาสัก ตําบลบานดง ตําบลสบปาด 
ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
และอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดอนุญาตใหประทานบัตรเหมืองแรถานหิน
ในพื้นที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง แกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๗) 
เพ่ือนําถานหินลิกไนตมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะ ตามคําขอ
ประทานบัตรที่ ๓-๖/๒๕๓๐ และคําขอประทานบัตรที่ ๓๐-๔๖/๒๕๓๕ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๗ 
ไดรับอนุญาตใหเปดเหมืองตามประทานที่ไดรับอนุญาตเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไดทําเหมืองแร แตงแร ขนแรถานหินลิกไนตโดยมิไดปฏิบัติตามวิธีการ 
ทําเหมือง และเง่ือนไขทายประทานบัตรซึ่งเปนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมืองแร แผนผังโครงการ และเง่ือนไขทายประทานบัตร  
โดยไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ หลายประการ ซ่ึงการไมปฏิบัติตามวิธีการทําเหมือง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๗ ดังกลาว กอใหเกิดมลพิษและทําใหผูฟองคดีไดรับอันตรายตอชีวิต 
สุขภาพอนามัย และทรัพยสิน เม่ือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางตรวจพบการกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๗ ดังกลาว และไดรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบ 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการทําเหมืองแร 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๗ กลับเพิกเฉยไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และกรมควบคุมมลพิษ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๕) และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) ก็มิไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ในการควบคุมมลพิษ รวมทั้งเรียกคาเสียหายจากผูถูกฟองคดีที่ ๗ สวนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมเมาะ (ผูถูกฟองคดีที่ ๘) นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง (ผูถูกฟองคดีที่ ๙) 
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นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสัก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑๐) และนายกองคการบริหารสวนตําบล
สบปาด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑๑) ซ่ึงเปนเจาพนักงานทองถิ่นก็มิไดมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๗  
ยุติหรือระงับการกอเหตุรําคาญ ผูฟองคดีทั้งหมดจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๑ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ เพิกถอนประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๗ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ ชดใช
คาเสียหายพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๗ เปนผูถือประทานบัตรการทําเหมืองแรถานหินในพื้นที่อําเภอ 
แมเมาะ จังหวัดลําปาง ตามคําขอประทานบัตรที่ ๓-๖/๒๕๓๐ และคําขอประทานที่ ๓๐-๔๖/๒๕๓๕ 
ซ่ึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามวิธีการทําเหมือง แผนผัง โครงการและเง่ือนไขที่กําหนดไวในการออก
ประทานบัตร และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
หากผูถูกฟองคดีที่ ๗ มีความประสงคที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมือง แผนผัง 
โครงการ และเง่ือนไขที่กําหนดไวในการออกประทานบัตร ตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๗ จะตองเสนอรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ 
ทําเหมืองและการดําเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประกอบกับมาตรการปองกันผลกระทบ 
ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใหมใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอน และจะตองไดรับอนุญาต 
เปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๕๗๓๑ ประกอบมาตรา ๔๓๒ แหงพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ กอนที่จะดําเนินการตามที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกลาวได ขอเท็จจริงปรากฏวา  
ในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไดดําเนินการเสนอรายงาน 
การขอเปลี่ยนแปลงแกไขมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน

                                                 
๓๑-๓๒ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๕๗ ผูถือประทานบัตรจะตองทําเหมืองตามวิธีการทําเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในการออกประทานบัตร และถาจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแรที่จะทําเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมือง แผนผัง โครงการ 
และเงื่อนไขดังกลาว ผูถือประทานบัตรจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกอนจึงจะทําได 
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การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแรและอุตสาหกรรมถลุงแรหรือแตงแร ไดพิจารณา
รายงานของผูถูกฟองคดีที่ ๗ แลวมีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่พิพาทกันในศาลปกครองชั้นตนใหม โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๗ 
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว  ดังน้ัน มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงยังไมมีผลใชบังคับ ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ยังมีหนาที่
ตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่ เสนอไวในรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฉบับเดิมตอไป  
ทั้งน้ี จนกวาผูถูกฟองคดีที่ ๗ จะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหแกไข
เปลี่ยนแปลงมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว 
 จากขอเท็จจริงพบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๗ มิไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมฉบับเดิม ดังนี้ ๑) การยกเลิกการติดตั้งมานนํ้าเพ่ือเปนการลดฝุนละอองในบรรยากาศ 
ระหวางที่ทิ้งดินดานทิศตะวันออกกับบานหัวฝาย และระหวางที่ทิ้งดินดานทิศตะวันตกกับหมูบาน
ทางทิศใต โดยอางวาไดหยุดทิ้งดินบริเวณที่กําหนดใหเปนที่ทิ้งดินดังกลาวแลว และไดปลูกพืช
คลุมดินเพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนและปลูกตนสนประดิพัทธเปนแนวกําบังแทน  
๒) การไมดําเนินการพิจารณาอพยพราษฎรทั้งหมดของบานหวยคิงซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากเหมืองแรหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับเหมืองแรออกนอกรัศมี ๕ กิโลเมตร ๓) การนําพ้ืนที่
ภายหลังการทําเหมืองสวนหนึ่งไปทําเปนสวนพฤกษชาติและสนามกอลฟ โดยมิไดนําพ้ืนที่
ดังกลาวไปฟนฟูใหใกลเคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ ดวยการถมดินกลับในบอเหมือง 
ใหมากที่สุดและปลูกปาทดแทน ๔) การมิไดนําพืชที่ปลูกใน wetland ไปกําจัดและปลูกเสริม 
ทุก ๆ ๑๘ เดือน และไมไดขุดลอกเพ่ือเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําใน wetland แตกลับสราง
ระบบบําบัดนํ้าโดยใช Anaerobic Bacteria หรือโดยวิธีอ่ืนที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการลดซัลเฟต 
กอนปลอยลงสู wetland ๕) การมิไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันฝุนที่เกิดจากการขุดเปดชั้นดิน 
Overburden และ ๖) การไมดําเนินจัดทํารายงานการตรวจประเมินสิ่งแวดลอม (Environmental 
Audit) ทุก ๆ ๒ ป นับจากวันที่เปดทําเหมือง จากขอเท็จจริงดังกลาวถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๗ 
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไดทําการขนดิน
ไปกองเปนคันดินบริเวณขอบบอเหมืองดานทิศใตเพ่ือเสริมมาตรการปองกันผลกระทบ
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สิ่งแวดลอมดานฝุนและเสียงที่เกิดจากการทําเหมือง น้ัน มิไดขัดกับหลักเกณฑที่กําหนด 
ในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากตามแผนผังโครงการทําเหมืองแร
ถานหินไมไดกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ ตองขนดินไปกองเก็บนอกเขตประทานบัตรตลอดไป
ในทุกกรณี แตสามารถนําหนาดินบางสวนมาถมกลับในขุมเหมืองเกาได หากบริเวณขุมเหมือง 
มีความกวางมากพอ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไดรักษาระดับคาเฉลี่ยความชื้นของถานหิน
ลิกไนตอยูที่รอยละ ๑๕ ถือเปนการรักษาความชื้นของดินและถานหินเพ่ือปองกันผลกระทบ 
จากฝุนไดดีกวาที่กําหนดไวในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงกําหนดไว
ระหวางรอยละ ๑.๕ โดยเปนมาตรฐานขั้นต่ําในการรักษาความชื้นของดินและถานหินเทาน้ัน  
จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติแตอยางใด 
 การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และหากการละเลย
ตอหนาที่ดังกลาวเปนเหตุใหสิ่งแวดลอม ตลอดจนชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย และทรัพยสิน
ของผูฟองคดีเสียหาย ซ่ึงเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๗ จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําดังกลาว  
ซ่ึงการพิจารณาวาผูถูกฟองคดีที่ ๗ จะตองรับผิดในคาเสียหายจากการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือไมน้ัน ผูฟองคดีซ่ึงเปนฝาย 
ที่กลาวอางวาไดรับความเสียหายที่เปนผลมาจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ละเลยตอหนาที่ 
อันกอใหเกิดมลพิษมีหนาที่ตองเสนอพยานหลักฐานตอศาลเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงตามที่ตน 
กลาวอาง เม่ือผูฟองคดีไมสามารถเสนอพยานหลักฐานตอศาลเพื่อพิสูจนถึงความเสียหายได 
ประกอบกับไมสามารถเสนอพยานหลักฐานตอศาลเพื่อพิสูจนวาปญหาฝุนละอองในพื้นที่ 
อําเภอแมเมาะท่ีมีคาสูงเกินกวามาตรฐานเกิดจากการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๗ ทําเหมืองแรถานหิน
โดยไมปฏิบัติตามเง่ือนไขและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เปนเง่ือนไข
ทายประทานบัตร  อีกทั้ง จากการศึกษาแหลงกําเนิดหลักของฝุนละอองบริเวณอําเภอแมเมาะ 
พบวาฝุนละอองขนาดเล็กมีองคประกอบสวนใหญมาจากการเผาไหมมวลชีวภาพ ซ่ึงหมายถึง 
การเผาปา เผาวัสดุการเกษตร เผาใบไม รองลงมาคือฝุนดิน ฝุนถนน และฝุนทอไอเสีย  
กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวาปญหาฝุนละอองในพื้นที่อําเภอแมเมาะที่มีคาสูงเกินกวามาตรฐาน 
เกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนเง่ือนไขทายประทานบัตร และไมอาจ
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ถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๗ กระทําละเมิดตอผูฟองคดี อันจะมีผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ ตองชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๓๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 สําหรับประเด็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการควบคุมการทําเหมืองและการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูถูกฟองคดีที่ ๗ หรือไม น้ัน เห็นวา แมผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะมีอํานาจในการออกคําสั่งเพิกถอนประทานบัตรการทําเหมืองของผูถูกฟองคดีที่ ๗  
ตามมาตรา ๑๓๗๓๔ และมาตรา ๑๓๘๓๕ แหงพระราชบัญญัติแรฯ แตก็ถือเปนดุลพินิจ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะออกคําสั่งเพิกถอนประทานบัตรการทําเหมืองของผูถือประทานบัตร
หรือไมก็ได โดยการใชดุลพินิจน้ีจะตองคํานึงถึงเหตุผล ความจําเปน รวมถึงขอดีและขอเสีย 
ที่จะเกิดแกประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ หากมีการสั่งเพิกถอนประทานบัตรดังกลาว  
เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวิธีการทําเหมือง 
แผนผัง โครงการ และเง่ือนไขที่กําหนดไวในการออกประทานบัตร หรือไดมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการทําเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตเม่ือการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๗ ดังกลาว นอกจากจะไมปรากฏวา
ไดกอใหเกิดผลกระทบตอสวนรวมที่รายแรงถึงขนาดที่จะสั่งเพิกถอนประทานบัตรแลว  
ในทางตรงกันขาม ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไดขอใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมบางขอใหถูกตองตรงกับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ทําเหมือง แผนผัง โครงการ และเง่ือนไขที่มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเดิม
กําหนดไว และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมแลว เพียงแตการขอแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

                                                 
๓๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 

๓๔ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 มาตรา ๑๓๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของทรัพยากรธรณีประจําทองที่ตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๙๑ เบญจ  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังเพิกถอนประทานบัตร หรือใบอนุญาต
ขุดเจาะนํ้าเกลือใตดินน้ันเสียได 

๓๕ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 มาตรา ๑๓๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ 
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๔ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังเพิกถอนประทานบัตร
น้ันเสียได 
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สิ่งแวดลอมดังกลาวยังไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๕๗  
แหงพระราชบัญญัติแรฯ เทาน้ัน ประกอบกับการใชอํานาจเพิกถอนประทานบัตรของผูถูกฟองคดี
ที่ ๗ ยอมสงผลกระทบตอการผลิตกระแสไฟฟาอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่ง 
ที่ตองมีความสม่ําเสมอและตอเน่ืองในการจัดทํา หากมีคําสั่งใหเพิกถอนประทานบัตร 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๗ ก็ยอมจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะและประชาชน
มากกวาผลดีที่จะไดรับ  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมออกคําส่ังเพิกถอนประทานบัตร 
การทําเหมืองของผูถูกฟองคดีที่ ๗ จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ สวนผูถูกฟองคดีที่ ๓ น้ัน ไดทราบถึงการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว 
ในการออกประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๗ แลว จึงเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่จะตอง
พิจารณาดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๑๓๘ แหงพระราชบัญญัติแรฯ และควบคุมดูแล
มิใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ ละเลยตอหนาที่ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เปนเง่ือนไขทายประทานบัตรตอไป แตเม่ือไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการของผูถูกฟองคดีที่ ๗ ใหเปนไปตามเง่ือนไข
ทายประทานบัตรและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองลิกไนต
แมเมาะ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเหมืองลิกไนตแมเมาะ โดยใหทําการติดตั้งมานนํ้าเพ่ือเปนการลดฝุนละอองในบรรยากาศ 
มีความยาว ๘๐๐ เมตร ระหวางที่ทิ้งดินดานทิศตะวันออกกับบานหัวฝาย และระหวางที่ทิ้งดิน
ดานทิศตะวันตกกับหมูบานทางทิศใต ใหจัดตั้งคณะทํางานระดับทองถิ่นและผูเชี่ยวชาญ 
รวมกันพิจารณาในการอพยพราษฎรที่ไดรับผลกระทบออกนอกรัศมี ๕ กิโลเมตร ใหฟนฟู 
ขุมเหมืองใหใกลเคียงกับสภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยการถมดินกลับในบอเหมืองใหมากท่ีสุด
และใหปลูกปาทดแทน ใหนําพืชที่ปลูกใน wetland ไปกําจัด และปลูกเสริมทุก ๆ ๑๘ เดือน  
และตองทําการขุดลอกเพ่ือเปลี่ยนทิศทางการไหลของนํ้าใน wetland ใหทําการขนสงเปลือกดิน 
โดยใชระบบสายพานที่มีการติดตั้งระบบสเปรยนํ้าตามแนวสายพาน ใหวางแผนจุดปลอยดิน 
โดยใหตําแหนงที่ปลอยดินไมอยูในตําแหนงตนลมที่พัดผานไปยังชุมชนที่อยูโดยรอบ ใหกําหนด
พ้ืนที่ Buffer Zone ระยะจุดปลอยดินกับชุมชน ใหเปนระยะทางไมนอยกวา ๕๐ เมตร และควรจัดทํา
เปน Bunker ใหจุดปลอยดินอยูต่ํากวาความสูงของ Bunker และในการปลอยดินลงที่เก็บกองดินนั้น 
จะตองกําหนดเปนตารางที่แนนอน โดยใชฤดูเปนเกณฑในการตัดสินตําแหนงที่จะตองหางจาก
ชุมชนมากที่สุด ในกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๗ เห็นวา มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในการทําเหมืองที่ มีมาตรฐานและเหมาะสมกวามาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เปนเง่ือนไขทายประทานบัตรดังกลาว ใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ ดําเนินการ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๘๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูถูกฟองคดีที่ ๗ จะปฏิบัติ 
ตามมาตรการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดตอเม่ือการขอแกไขและเปลี่ยนแปลงนั้น 
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ แลว ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการประกอบกิจการของผูถูกฟองคดีที่ ๗ ใหปฏิบัติตามเง่ือนไขในการออกประทานบัตร 
และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการเหมืองลิกไนตแมเมาะ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๗ หากผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไมปฏิบัติตาม ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาที่ ตามมาตรา ๑๓๘ แหงพระราชบัญญัติแรฯ โดยเครงครัด (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๙-๗๖๔/๒๕๕๗) 

 

๔. ความรับผิดในคาเสียหายหรือคาทดแทนของรัฐ 
 

๔.๑ ความรับผิดในคาเสียหายจากการไมดําเนินการเพื่อขจัดมลพิษการปนเปอน
ของสารตะก่ัวในแหลงนํ้า 

 

 การที่กรมควบคุมมลพิษมิไดจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
และกําหนดมาตรการเพื่อปองกันหรือแกไขอันตรายอันเกิดจากการแพรกระจาย 
ของมลพิษตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ กอใหเกิด 
การแพรกระจายของสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ เปนระยะเวลานาน ทําใหผูอาศัย 
ในชุมชนคลิตี้ลางและใชประโยชนจากแหลงนํ้าในลําหวยคลิตี้ไดรับความเสียหาย  
ไมสามารถใชนํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค ตลอดจนไมสามารถบริโภคปลาและสัตวนํ้าอ่ืน
ในลําหวยคลิตี้ได เน่ืองจากมีการปนเปอนของสารตะกั่ว ความเสียหายดังกลาวถือเปน
ผลโดยตรงมาจากการที่กรมควบคุมมลพิษละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติและปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กรมควบคุมมลพิษจึงตองชดใช
คาเสียหายจากภาระคาใชจายในการซื้ออาหารมาบริโภคทดแทนแหลงอาหารที่เคยมีอยู
ในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และคาเสียหายอันเน่ืองมาจากการถูกละเมิดสิทธิ 
ในการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหแก
ราษฎรผูไดรับผลกระทบ 

 โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕ หนา ๕๙-๖๕ 
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๔.๒ ความรับผิดในคาเสียหายจากการระบายน้ําเสียลงสูลําคลอง 
 

 กรมชลประทานเปนหนวยงานทางปกครองที่มีหนาที่จัดใหไดมาซึ่งนํ้า 
เพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบาย หรือแบงนํ้าเพื่อการเกษตร รวมถึงการปองกัน
ความเสียหายอันเกิดจากน้ําซึ่งอยูในเขตชลประทานตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่
เจาหนาที่ของฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา ๑ ชลบุรี ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด 
ของกรมชลประทาน  เปดประตูระบายนํ้าเพื่อระบายน้ําเสียลงสูแมนํ้าบางปะกง  
ในชวงเวลาที่ไมเหมาะสมและไมไดมีหนังสือแจงเตือนลวงหนา ทั้งที่มิใชกรณีเรงดวน 
ที่จะไดรับการยกเวนไมตองทําหนังสือแจงเตือนผูที่เก่ียวของ เปนเหตุใหปลาในกระชัง
ของผูประกอบการเลี้ยงปลากะพงขาวตายเปนจํานวนมาก การเปดประตูระบายนํ้า
ดังกลาวจึงเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออันเปนการกระทําละเมิด กรมชลประทาน
จึงตองรับผิดในผลแหงการกระทําละเมิดดังกลาวใหแกผูประกอบการเลี้ยงปลากะพงขาว
ในกระชัง 

 สรุปขอเท็จจริง 
 เม่ือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบการเลี้ยงปลากะพงขาว

ในกระชังโดยไดรับอนุญาต และทําการเลี้ยงที่แมน้ําบางปะกง หมูที่ ๑ ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรับแจงจากผูดูแลปลาวาปลาที่เลี้ยงลอยหัวโดยไมทราบสาเหตุ ผูฟองคดี
จึงใหออกซิเจนในกระชังปลา แตในวันตอมาปรากฏวามีปลาตายเปนจํานวนมาก ผูฟองคดีไดทราบ
ในเวลาตอมาวา เม่ือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ๑ ชลบุรี ซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบโครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย ไดเปดประตูระบายน้ําคลองพานทอง
ระบายนํ้าเสียจากคลองพานทองลงสูแมนํ้าบางปะกง โดยไมไดแจงใหผูประกอบการเลี้ยงปลา 
ในกระชังทราบลวงหนาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา  ทั้งน้ี กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) อางวา 
เน่ืองจากเปนกรณีเรงดวน และกอนการเปดประตูระบายน้ําดังกลาว ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา ๑ 
ชลบุรี ไดแจงใหนายกเทศมนตรีตําบลทาขาม ซ่ึงเปนผูนําทองถิ่นและเปนผูประกอบการเลี้ยงปลา
ในกระชังที่อยูใกลกับประตูระบายนํ้าคลองพานทองมากที่สุดทราบแลว  อีกทั้ง สาเหตุที่ปลาตาย
ยังไมแนชัดวาเกิดจากการระบายนํ้าดังกลาวหรือไม แตผูฟองคดีเห็นวาการระบายน้ําดังกลาว
ทําใหนํ้าเสียไหลผานกระชังเลี้ยงปลาของผูฟองคดี เปนเหตุใหปลาที่เลี้ยงไวไดรับความเสียหาย 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย 
แกผูฟองคดีเปนจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูถูกฟองคดีเปนหนวยงานทางปกครองมีหนาที่จัดใหไดมาซ่ึงนํ้าเพ่ือกัก เก็บ รักษา 

ควบคุม สง ระบายหรือแบงนํ้าเพ่ือการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 
และรวมถึงการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้ากับการคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยูในเขตชลประทาน
ตามมาตรา ๔๓๖ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับ
มาตรา ๔๓๗ แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา ๑ ชลบุรี ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบโครงการชลประทาน
พานทอง-พานทองขยาย เปนหนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดี มีภารกิจหลัก คือ การระบายน้ํา 
การเก็บกักนํ้า และการปองกันน้ําเค็มโดยการควบคุมสถานีสูบนํ้า ประตูระบายน้ํา และทางระบายนํ้า
ตามแนวคันก้ันนํ้า โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการดูแลปด-เปดระบายน้ําในแตละประตูระบายน้ํา 
ซ่ึงตองปฏิบัติงานและรับผิดชอบตลอดเวลาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ รวมทั้งวันหยุดราชการ 
โดยในการระบายน้ําที่ผานมาของโครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย สําหรับในกรณีที่
ภาวะที่น้ําในคลองพานทองหรือในพื้นที่มีความเส่ียงเบื้องตนเรื่องคุณภาพน้ําและมีความจําเปน 
ตองระบายเพื่อรักษาระดับนํ้าไมใหทวมพ้ืนที่ลุมต่ําตามแนวคลองชลประทานพานทองในระดับ 
ที่สูงมาก... และกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตอนบน ซ่ึงตองระบายน้ําผานทุกประตูระบายน้ํา  
ทางระบายน้ํา และสถานีสูบนํ้า เพ่ือเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนที่นํ้าทวมโดยเร็วโดยไมคํานึงถึง
ปญหาเร่ืองคุณภาพน้ํา และระบายน้ําในปริมาณสูงสุดตลอดเวลาอยางตอเน่ืองทั้งในชวงเวลา 
นํ้าขึ้นและนํ้าลง กอนที่จะดําเนินการระบายนํ้าจะตองทําหนังสือราชการจากโครงการชลประทาน
ชลบุรี เพ่ือแจงเทศบาลตําบลทาขามและผูที่เก่ียวของ ยกเวนกรณีเรงดวนซึ่งไมสามารถ 
                                                 

๓๖ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “การชลประทาน” หมายความวา กิจการที่กรมชลประทานจัดทําข้ึนเพื่อใหไดมา ซ่ึงนํ้าหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา 

ควบคุม สง ระบายหรือแบงนํ้าเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึง
การปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้ากับรวมถึงการคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยูในเขตชลประทานดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๗ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๔ ใหกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (๑) ดําเนินการจัดใหไดมาซ่ึงนํ้า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบาย หรือแบงนํ้าเพื่อเกษตรกรรม 

การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ  

และการคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยูในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ที่ไมไดเปนแผนงานประจําป
ของกรมชลประทาน 

 (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมชลประทานหรือตามท่ีกระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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ทําหนังสือราชการไดทัน และกอนที่จะเปดประตูระบายน้ํา หัวหนาฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา ๑ ชลบุรี 
และ/หรือเจาหนาที่ระดับปฏิบัติจะแจงประสานกับนายกเทศมนตรีตําบลทาขามในฐานะผูนําทองถิ่น
และในฐานะผูประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังที่อยูใกลประตูระบายนํ้าคลองพานทองมากที่สุด  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไดมีกลุมชาวบานมาขอพบหัวหนาฝายสงนํ้า
และบํารุงรักษา ๑ ชลบุรี เพ่ือรองเรียนเรื่องน้ําทวมพ้ืนที่และบานเรือนบางสวน ทั้งเปนนํ้าเนาเสีย
ทําใหราษฎรในพ้ืนที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายมาก  ตอมา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
เจาหนาที่ของฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา ๑ ชลบุรี ไดเปดประตูระบายน้ําคลองพานทองเพื่อระบาย
นํ้าเสียจากคลองพานทองลงสูแมนํ้าบางปะกง จึงถือไดวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดทราบ
เรื่องนํ้าทวมพ้ืนที่ราษฎรดังกลาวแลวตั้งแตวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนวันที่ประชาชน
รองเรียนขอใหเปดประตูระบายนํ้าคลองพานทองและเปนเวลากอนการเปดประตูระบายนํ้า 
คลองพานทองถึง ๒ วันทําการ เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีจึงสามารถทําหนังสือราชการ 
จากโครงการชลประทานชลบุรีแจงใหผูฟองคดีรวมทั้งผูประกอบการเลี้ยงปลาในกระชัง 
ทราบลวงหนาไดอยางชาในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ควรคาดหมายไดวาหากมีฝนตกในชวงวันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อาจทําให
ราษฎรที่ประสบปญหานํ้าทวมไดรับความเดือดรอนมากข้ึน และอาจทําใหไมสามารถทําหนังสือ
แจงผูประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังไดทัน  ดังนั้น การเปดประตูระบายนํ้าดังกลาวจึงไมใช
กรณีเรงดวนที่จะทําใหโครงการชลประทานชลบุรีไมตองทําหนังสือราชการแจงผูที่เก่ียวของ 
แตอยางใด และเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา นํ้าที่โครงการชลประทานพานทอง-พานทองขยาย 
ระบายลงสูแมนํ้าบางปะกงเปนน้ําเสียที่เปนอันตรายตอการอยูอาศัยของสัตวนํ้า  อีกทั้ง  
ไดระบายในชวงน้ําตาย กลาวคือ เปนเวลาที่นํ้ามีการข้ึนและลงเล็กนอยซ่ึงเปนชวงที่ไมเหมาะสม
ในการระบายน้ํา เม่ือนํ้าไหลผานกระชังเลี้ยงปลาของผูฟองคดีซ่ึงไมทราบถึงการระบายนํ้า
ลวงหนามากอน จึงทําใหไมไดเตรียมการปองกันความเสียหาย และทําใหปลาที่เลี้ยงในกระชัง
ตายเปนจํานวนมาก ประกอบกับกอนการระบายน้ําของเจาหนาที่ของฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา ๑ 
ชลบุรี ไมพบวาปลาที่เลี้ยงในกระชังบริเวณดังกลาวตายแตอยางใด จึงเชื่อไดวาสาเหตุที่ปลา 
ในกระชังของผูฟองคดีตายเปนจํานวนมากเกิดจากการระบายน้ําเสียจากคลองพานทองลงสู
แมนํ้าบางปะกงในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ดังน้ัน การเปดประตูระบายน้ําดังกลาว 
ของเจาหนาที่ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ๑ ชลบุรี จึงเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออันเปน
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ๑ ชลบุรี จึงตองรับผิด 
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ในผลแหงการกระทําละเมิดดังกลาวตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๓๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 สําหรับคาสินไหมทดแทนที่ผูถูกฟองคดีพึงใชใหแกผูฟองคดีน้ัน เม่ือขอเท็จจริง 
รับฟงไดวา กระชังเลี้ยงปลาของผูฟองคดีมีระยะหางจากกระชังรายอ่ืนเพียง ๒ เมตร และ ๔ เมตร 
ซ่ึงไมเปนไปตามมาตรฐานตามประกาศกรมประมง และผูฟองคดีไดปลอยปลาลงเลี้ยงในกระชัง
ขนาดกวาง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร จํานวนกระชังละ ๗,๐๐๐ ตัว ซ่ึงถือวา
มีอัตราความหนาแนนของปลาคอนขางสูง  อีกทั้ง ผูฟองคดีไดใหขอเท็จจริงวาปลาในแตละกระชัง
ไมไดตายทั้งหมด แตเปนการประเมินความเสียหายจากปลาที่ตายในขณะนั้น  ดังน้ัน การจะกําหนด
คาเสียหายใหผูฟองคดีตามฟองทั้งหมดจึงไมเปนธรรมสําหรับผูถูกฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดี 
ก็มีสวนรับผิดในความเสียหายดังกลาวดวย เม่ือคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 
เห็นควรลดคาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีจะตองชดใชใหแกผูฟองคดีลงจํานวน ๑ ใน ๓ ของคาเสียหาย
ทั้งหมด เม่ือผูฟองคดีไดรับความเสียหายเปนปลาขนาด ๖ ขีด ถึง ๑ กิโลกรัม จํานวนประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ตัว นํ้าหนักประมาณ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเปนคาเสียหายประมาณ ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท 
และปลาเล็กขนาด ๖ ถึง ๗ น้ิว จํานวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตัว ราคาประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมคาเสียหายทั้งสองรายการจํานวน ๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท เม่ือมีเหตุที่ศาลจะลดคาเสียหายให ๑ ใน ๓ 
ของคาเสียหายทั้งหมด จึงเหลือคาเสียหายที่ผูฟองคดีจะไดรับจํานวน ๗๗๖,๖๖๖.๖๗ บาท  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๗๗๖,๖๖๖.๖๗ บาท 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙/๒๕๕๖) 

 

 ๔.๓ ความรับผิดในคาเสียหายจากการปลอยกาซพิษออกสูบรรยากาศ 
 

 โรงไฟฟาแมเมาะผลิตกระแสไฟฟาโดยใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง 
และมีการปลอยอากาศเสียประเภทซัลเฟอรไดออกไซดและฝุนละอองซึ่งเปนมลพิษ 
ออกสูบรรยากาศ จึงถือเปนแหลงกําเนิดมลพิษตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโรงไฟฟาดังกลาวจึงมีหนาที่ในการควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และหากโรงไฟฟามีการรั่วไหลหรือแพรกระจาย
ของมลพิษจนเปนอันตรายหรือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนหรือรัฐโดยไมปรากฏ
                                                 

๓๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี 

ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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เหตุยกเวนความรับผิดตามกฎหมาย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในฐานะ
เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษดังกลาวยอมมีหนาที่ตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนหรือความเสียหายโดยไมตองคํานึงวาอันตรายหรือความเสียหายน้ัน
เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๙๖  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีฟงไดวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไมไดบําบัด 
หรือควบคุมมิใหโรงไฟฟาแมเมาะปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ กรณียอมถือวา
เปนการละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และเม่ือผูอยูอาศัยในพื้นที่
อําเภอแมเมาะในชวงเวลาที่มีการแพรกระจายของกาซซัลเฟอรไดออกไซดไดรับ
ผลกระทบจนเกิดเปนอันตรายตอสุขภาพและอนามัย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
จึงมีหนาที่ตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการเส่ือมสุขภาพและอนามัย และความสูญเสีย
ทางดานจิตใจใหแกผูไดรับผลกระทบดังกลาว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนประชาชนซึ่งมีภูมิลําเนาอยูที่ตําบลนาสัก ตําบลบานดง ตําบลสบปาด 
ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เห็นวาตนไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการท่ีผูถูกฟองคดี (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)  
ไดทําเหมืองแรลิกไนต เ พ่ือใชถานหินลิกไนต เปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา 
และสรางโรงไฟฟาซ่ึงตั้งอยูที่ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยไดเร่ิมสราง
โรงไฟฟาขนาดเล็กจํานวน ๒ โรง ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ และไดกอสรางเพิ่มเติมอีก ๑๓ โรง  
ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยผูถูกฟองคดีไดขุดและขนถายถานหินลิกไนต
จากใตดินไปยังโรงงานผลิตกระแสไฟฟาของผูถูกฟองคดี ทําใหเกิดการแพรกระจายของฝุนหิน 
ฝุนละอองขี้เถาของกาซซัลเฟอรไดออกไซดและออกไซดของไนโตรเจนออกสูบรรยากาศ
ครอบคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง โดยผูถูกฟองคดีมิไดดําเนินการควบคุม ดูแล และปองกัน 
การเกิดมลพิษดังกลาว ทําใหผูฟองคดีซ่ึงอาศัยอยูใกลกับโรงงานผลิตกระแสไฟฟาเจ็บปวย 
ดวยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุผิวหนังตามรางกาย ซ่ึงเปน
อาการของโรคปอดอักเสบจากฝุนหิน (โรคนิวโมโคนิโอซิส) และโรคพิษซัลเฟอรไดออกไซด  
นอกจากนั้น ยังทําใหสัตวเลี้ยงตองเจ็บปวยลมตาย พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ผูฟองคดี 
จึง นําคดีมาฟองขอใหศาลมีคํ าพิพากษาหรือคํา ส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชค า เสียหาย 
ในการรักษาพยาบาล คาขาดประโยชนจากการประกอบอาชีพ คาทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพ
ของรางกาย สุขภาพ และอนามัย ความสูญเสียทางดานจิตใจ ความสูญเสียโอกาสที่จะดํารงชีวิต
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อยางคนปกติจนกวาจะเสียชีวิต คาไรประโยชนในการใชที่ดิน ที่พักอาศัยในการทํามาหากินได
โดยปกติสุขตอไปในอนาคต และคาเสียหายของพืชไร พรอมทั้งใหผูถูกฟองคดีหยุดการผลิต
กระแสไฟฟาดวยถานหินลิกไนตจนกวาจะมีวิธีปองกันฝุนแขวนลอยและสารซัลเฟอรไดออกไซด
มิใหฟุงกระจายไปในอากาศไดอยางสมบูรณ และใหผูถูกฟองคดีจัดการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
และคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ใหกลับคืนสภาพเดิม 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับในขณะที่
ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ
รับรองและคุมครองใหบุคคลยอมมีสิทธิในชีวิตและรางกายที่มิไดถูกจํากัดเฉพาะเพียงแต 
การมีชีวิตอยูเยี่ยงสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เทาน้ัน แตยอมมีสิทธิในการดํารงชีพอยางปกติสุขดวย  ดังน้ัน 
การประกอบกิจการที่กอใหเกิดมลพิษคุกคามตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพของสิ่งแวดลอม  
จึงเปนการกระทบสิทธิในการดํารงชีพอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ อนามัย ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว รวมถึง
เจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่ตองการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มุงคุมครองสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ควบคุมมาตรฐานมลพิษจากแหลงกําเนิด เยียวยาทางแพงผูที่ไดรับผลกระทบ
จากมลพิษที่เกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษ และลงโทษผูกระทําผิด จากขอเท็จจริงในคดีน้ี 
เม่ือผูถูกฟองคดีเปนเจาของหรือผูครอบครองโรงไฟฟาแมเมาะซ่ึงตั้งอยูที่อําเภอแมเมาะ  
จังหวัดลําปาง โดยไดใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาและมีการปลอยทิ้ง
อากาศเสียประเภทกาซซัลเฟอรไดออกไซดและฝุนละอองซึ่งเปนมลพิษออกสูบรรยากาศ 
โรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีจึงเปนแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหโรงไฟฟาเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ 
ประกอบกับขอ ๒ ของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๔๔) เร่ือง กําหนดใหโรงไฟฟาแมเมาะเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ในการควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด และหากโรงไฟฟามีการร่ัวไหลหรือแพรกระจายของมลพิษจนเปนอันตรายหรือกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลอ่ืนหรือรัฐโดยไมปรากฏเหตุยกเวนความรับผิด ผูถูกฟองคดีในฐานะ
เจาของหรือผูครอบครองโรงไฟฟาแมเมาะก็มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
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หรือคาเสียหาย โดยไมตองคํานึงวาอันตรายหรือความเสียหายดังกลาวจะเกิดจากการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูถูกฟองคดีหรือไม ตามนัยมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ แตการที่จะใหผูถูกฟองคดีในฐานะเจาของ 
หรือผูครอบครองโรงไฟฟาแมเมาะซึ่งเปนแหลงกําเนิดมลพิษชดใชคาสินไหมทดแทน 
หรือคาเสียหายตอผูฟองคดีน้ัน จะตองปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรับอันตรายแกชีวิต 
รางกายหรือสุขภาพอนามัย หรือทรัพยสินเสียหายจากมลพิษที่เกิดขึ้นจากการร่ัวไหล 
หรือแพรกระจายมาจากโรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดี โดยพิจารณาไดเปนกรณีมลภาวะ
จากฝุนละอองและกรณีมลภาวะจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด 
 สําหรับกรณีมลภาวะจากฝุนละออง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฯ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ เร่ือง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป กําหนดใหคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 
๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนคาเฉลี่ย
ของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะตองไมเกิน 
๐.๓๓ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยที่ฝุนละอองที่มีขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน สามารถเขาสู
รางกายและเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานการศึกษา
แหลงที่มาของฝุนละอองในชุมชนบานหัวฝาย อําเภอแมเมาะ ที่ไดทําการเก็บตัวอยางฝุนละออง
ที่มีขนาดอนุภาพเล็กกวา ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 
๒๕๔๔ พ้ืนที่หมูบานหัวฝาย ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวา สวนมาก 
มีแหลงที่มาจากการเผาไหมมวลชีวภาพและรถยนต มิไดเกิดจากการปลอยทิ้งอากาศเสีย 
ของผูถูกฟองคดี แมจะปรากฏวามีฝุนละอองที่ไมทราบแหลงที่มา แตก็มีเพียงรอยละ ๒๐ เทาน้ัน 
ประกอบกับขอเท็จจริงตามรายงานฉบับสมบูรณแนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย แมเมาะ 
ในพ้ืนที่หมูบานหัวฝาย และหมูบานหวยเปด เม่ือเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๖ ซ่ึงแมจะระบุวา 
ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๕ พบวาคาเฉลี่ยของฝุนละอองสูงเกินกวา 
คามาตรฐานที่สถานีสบปาด บานทาสี และการประปาแมเมาะ ปละหลายครั้งในชวงหนาแลง 
ก็ตาม แตคาเฉลี่ยของฝุนละอองในพื้นที่อําเภอแมเมาะก็มิไดมีความแตกตางจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
ทั้งที่มีการประกอบกิจการไฟฟาซ่ึงถูกกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอม ทั้งผูถูกฟองคดีก็ไดติดตั้งเคร่ืองกําจัดฝุนชนิดไฟฟาสถิต
แรงสูงในโรงไฟฟาทุกโรงและจัดใหมีมาตรการควบคุมฝุนละอองภายในบริเวณโรงไฟฟาขณะขนถาย
ถานหินลิกไนตและราดน้ําบนถนนที่มีฝุนเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับจากการตรวจสุขภาพ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประจําปของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงไฟฟาแมเมาะ ไมเคยพบวามีพนักงานเจ็บปวยดวยโรค
นิวโมโคนิโอซิสที่มีสาเหตุมาจากการสูดหายใจเอาฝุนละอองถานหินแตอยางใด กรณีจึงไมอาจ
ถือไดวาโรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีกอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดของการร่ัวไหล 
หรือแพรกระจายของฝุนละอองซึ่งเปนมลพิษที่ผูถูกฟองคดีจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
หรือคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฯ 
 สวนกรณีมลภาวะจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด น้ัน ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ เร่ือง กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซด 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๔๔ ไดกําหนดคาเฉลี่ยความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ในทุกพ้ืนที่วาจะตองไมเกิน ๐.๓๐ สวนในลานสวน (ppm) หรือไมเกิน 
๗๘๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร จึงเชื่อไดวาคาเฉลี่ยความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ในบรรยากาศดังกลาวเปนคาเฉลี่ยที่จะไมเปนอันตรายตอรางกายและสุขภาพอนามัย และเปน
คามาตรฐานโดยทั่วไปที่ใชกับประชาชนทั้งประเทศ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดี 
เปนเจาของหรือผูครอบครองโรงไฟฟาแมเมาะที่กอใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด ดังจะเห็นได
จากการท่ีผูถูกฟองคดีไดทําการติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดในโรงไฟฟาแมเมาะ
ของผูถูกฟองคดี รวมถึงโรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีถูกกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๔)ฯ โดยไมปรากฏวามีปจจัยอ่ืนหรือ 
สถานประกอบการอื่นเปนผูปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดในพ้ืนที่ดังกลาว โดยไดปลอยทิ้ง 
กาซซัลเฟอรไดออกไซดออกสูบรรยากาศในพื้นที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ในปริมาณ 
ที่จะเปนอันตรายตอประชาชน กลาวคือ มีคาเฉลี่ยฯ เกินกวา ๗๘๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ซ่ึงเปนคามาตรฐานที่ควรเปน และเกินกวา ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนคาเฉลี่ย
สูงสุดตามที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ เคยกําหนดไว การท่ี 
ผูถูกฟองคดีไมไดบําบัดหรือควบคุมมิใหคาเฉลี่ยฯ สูงเกินกวาคามาตรฐานและที่ประกาศ
ดังกลาวกําหนด จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการปลอยทิ้ง
กาซซัลเฟอรไดออกไซดออกสูบรรยากาศ เม่ือผูฟองคดีเปนผูอาศัยอยูในพ้ืนที่อําเภอแมเมาะ 
ในชวงเวลาที่มีการแพรกระจายของกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่มีคาเฉลี่ยฯ สูงเกินกวาคามาตรฐาน
และที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด จนถึงขนาดที่มีการแตงตั้งคณะทํางาน
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

เฉพาะกิจดานการแพทยเพ่ือชวยเหลือราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด  
ทั้งผูฟองคดีไดกลาวอางวาไดรับผลกระทบจากกาซซัลเฟอรไดออกไซดจนเจ็บปวยเปนโรค 
ในระบบทางเดินหายใจ โรคปอดหรือเกิดอาการระคายเคืองตามเยื่อบุผนังตามรางกาย  
กรณีจึงเชื่อไดวาผูฟองคดีไดรับอันตรายและไดรับความเสียหายจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด 
ที่แพรกระจายจากโรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดี ประกอบกับกรณีที่มีคาเฉลี่ยความเขมขน
ของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในพ้ืนที่อําเภอแมเมาะสูงเกินกวามาตรฐานที่ควรเปนและสูง 
เกินกวาที่กฎหมายกําหนดติดตอกันเปนเวลานาน เกิดจากผูถูกฟองคดีใชวิธีการบําบัด 
อากาศเสียดวยการปลอยทิ้งทางปลองระบายอากาศของโรงไฟฟาเพ่ือใหเกิดการเจือจาง 
ของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศชั้นบน  ซ่ึงผูถูกฟองคดีทราบดีอยูแลววา 
สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของอําเภอแมเมาะเปนที่ราบหุบเขาเสมือนแองกระทะ 
มีภูเขาลอมรอบเกือบทุกดาน ทําใหการกระจายตัวของอากาศไมดี อากาศจะคงตัวอยูในพ้ืนราบ
หุบเขาบริเวณอําเภอแมเมาะเปนระยะเวลานาน แมวาตอมาผูถูกฟองคดีจะไดติดตั้งเคร่ืองกําจัด
กาซ Flue Gas Desulfurization (FGD) ในโรงไฟฟาแมเมาะทุกโรงแลวก็ตาม แตผูถูกฟองคดี 
ก็มิไดดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติจนทําใหในชวงเดือนสิงหาคม 
๒๕๔๑ เคร่ืองกําจัดกาซ (FGD) ใชงานไดเพียง ๒ เคร่ือง จากจํานวน ๘ เคร่ือง ทั้งที่ผูถูกฟองคดี
สามารถคาดการณเรื่องดังกลาวไดลวงหนาและสามารถที่จะระมัดระวังปองกันไมใหเกิดขึ้นได 
กรณีจึงมิใชเหตุสุดวิสัยที่จะเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไมตองรับผิดตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ  ดังน้ัน เม่ือโรงไฟฟาแมเมาะ
ของผูถูกฟองคดีเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดการแพรกระจายของกาซซัลเฟอรไดออกไซด 
ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
 การท่ีโรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีไดปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด 
ในปริมาณที่จะกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย สุขภาพ และอนามัย มีจํานวนไมนอยกวา ๒๗๘ คร้ัง 
เปนเหตุใหผูฟองคดีเจ็บปวยเปนโรคพิษซัลเฟอรไดออกไซด มีผลกระทบตอสุขภาพ อนามัย 
เสื่อมสมรรถภาพ และสภาพจิตใจ ผลกระทบจากอาการของโรคดังกลาวยอมมีอยูแมวาผูฟองคดี
จะไดไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือไมก็ตาม คาทดแทนดังกลาวจึงเปนคาสินไหมทดแทน 
เพ่ือความเสียหายอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงิน ซ่ึงศาลมีอํานาจกําหนดใหตามควรแกพฤติการณ 
และความรายแรงจากการกระทําของผูถูกฟองคดี กลาวคือ กําหนดใหตามจํานวนคร้ัง 
ที่โรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีไดปลอยทิ้งกาซซัลเฟอรไดออกไซด โดยพิจารณา 
ตามคาเฉล่ียฯ ของกาซซัลเฟอรไดออกไซด สําหรับจํานวนคาเสียหายที่จะนํามาเปนฐาน 
ในการพิจารณากําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแตละรายนั้น ปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดี
ไดเคยจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการที่โรงไฟฟาแมเมาะปลอยกาซ
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซัลเฟอรไดออกไซดจนทําใหพ้ืนที่อําเภอแมเมาะมีคาเฉลี่ยสูงเกินกวา ๑,๓๐๐ ไมโครกรัม 
ตอลูกบาศกเมตร เปนเงินอยางนอยรายละ ๓๐๐ บาทตอคร้ัง จึงควรกําหนดคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดี โดยแยกเปนกรณี ดังน้ี (๑) ในกรณีที่โรงไฟฟาแมเมาะของผูถูกฟองคดีปลอยกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดจนทําใหมีคาเฉลี่ยฯ เกินกวา ๗๘๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 
๑,๓๐๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร กําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีรายละ ๓๐๐ บาทตอคร้ัง 
(๒) ในกรณีคาเฉลี่ยฯ เกินกวา ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๓๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๓๘ กําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีรายละ ๖๐๐ บาทตอคร้ัง 
(๓) ในกรณีคาเฉลีย่ฯ เกินกวา ๑,๓๐๐ ไมโครกรมัตอลกูบาศกเมตร ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม 
๒๕๓๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฯ กําหนดหามมิใหมีการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดซ่ึงมีคาเฉลี่ยฯ  
เกินกวา ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ใชบังคับแลว แตผูถูกฟองคดีก็ไมไดบําบัด 
หรือควบคุมกาซซัลเฟอรไดออกไซดใหมีคาเฉลี่ยฯ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ประกาศกําหนด ทั้งมีการตรวจพบกรณีกาซซัลเฟอรไดออกไซดมีคาเฉลี่ยฯ เกินกวา  
๑,๓๐๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร มากถึง ๑๔๒ คร้ัง ในชวงเวลาดังกลาว กรณีจึงถือไดวา
การกระทําของผูถูกฟองคดีเปนพฤติการณที่มีความรายแรงและเปนการฝาฝนกฎหมาย  
อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซ่ึงศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนไดตามควรแกพฤติการณและความรายแรง 
ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง๓๙ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว ประกอบกับไมปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีไดรับโทษใด ๆ จากการกระทําดังกลาว  ดังน้ัน เพ่ือใหผูถูกฟองคดีระมัดระวังมิใหมี
การแพรกระจายของมลพิษจนเปนเหตุใหมีผูไดรับอันตรายหรือเสียหายจากการดําเนินกิจการ 
และเปนการปองปรามมิใหผูถูกฟองคดีกระทําผิดเชนเดิมอีก จึงกําหนดคาเสียหายในกรณีน้ี
ใหแกผูฟองคดีรายละ ๑,๒๐๐ บาทตอคร้ัง  อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาวาผูฟองคดีรายใด 
จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเส่ือมสมรรถภาพ สุขภาพและอนามัย  
และความสูญเสียทางดานจิตใจเปนจํานวนเงินเทาใด จําตองพิจารณาจากระยะเวลาที่ผูฟองคดี
รายนั้นอาศัยอยูในพ้ืนที่อําเภอแมเมาะเปนสําคัญ 

                                                 
 ๓๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๓๘ คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดน้ัน ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความรายแรง
แหงละเมิด 
  ฯลฯ ฯลฯ 



 
 
๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

 สําหรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาขาดประโยชนจากการประกอบอาชีพ 
และคาทดแทนความสูญเสียโอกาสที่จะดํารงชีวิตอยางคนปกติสุข น้ัน ผูฟองคดีมิไดเสนอ
พยานหลักฐานตอศาลเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงใหเห็นวาคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
หรือจะตองเกิดขึ้นจริงในอนาคต ทั้งปรากฏพยานหลักฐานวาที่ผานมาผูถูกฟองคดีเปนผูเสีย
คาใชจายในการรักษาพยาบาลผูเจ็บปวยมาโดยตลอด และตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๔๑ เปนตนมา 
ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดในพ้ืนที่อําเภอแมเมาะมีคาเฉล่ียฯ ไมเกิน ๗๘๐ ไมโครกรัม 
ตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนคามาตรฐานโดยทั่วไปที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย สุขภาพ และอนามัย
กับประชาชนทั้งประเทศ  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมอาจเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายในกรณีน้ีได  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีตามระยะเวลาที่ผูฟองคดีอาศัยอยู
ในพื้นที่อําเภอแมเมาะ รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖ ลานบาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗) 



 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๓ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
 
๑. กรณีเก่ียวกับอาหาร 
 

 คําสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธการกอตั้งสิทธิของคูกรณี ถือเปนคําสั่งที่กระทบ 
ตอประโยชนไดเสียของบุคคล เพราะถึงแมจะไมทําใหบุคคลน้ันตองสูญเสียสิทธิ  
แตบุคคลน้ันก็ไมไดสิทธิที่ตองการ คําสั่งทางปกครองที่ไมเปลี่ยนสถานะจากเดิม 
ไปเปนสถานะที่เปนผลดีแกผูรับคําสั่ง คําสั่งดังกลาวถือเปนคําสั่งที่กระทบถึงสิทธิ 
ของคูกรณี  ดังน้ัน คําสั่งทางปกครองที่ปฏิเสธสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองรับฟง
คูกรณีกอนการออกคําสั่งทางปกครอง 
 คําส่ังไมอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารเปนคําสั่งทางปกครอง จึงตอง 
เปดโอกาสใหผู ย่ืนคําขอไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง 
และแสดงพยานหลักฐานกอนการออกคําสั่ง  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เวนแตจะเขาขอยกเวน
ตามกฎหมาย เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีปรากฏวา เจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
คําขอไดมีคําสั่งไมอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคําขอ ซึ่งมูลแหงการพิจารณา
ไมอนุญาตดังกลาวมาจากปญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหารอันเปนเท็จ 
และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝาฝนตอกฎหมายวาดวยอาหาร ซึ่งไมใชปญหา 
ที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑที่จะผลิต อันไมใชกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอประโยชนสาธารณะที่จะเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ที่ไมจําตองเปดโอกาสใหผูย่ืนคําขอไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส
ไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานกอนการออกคําสั่งแตอยางใด การที่เจาหนาที่ 
ผูออกคําสั่งไมเปดโอกาสใหเชนวาน้ันใหแกผูย่ืนคําขอกอนที่จะมีคําสั่งปฏิเสธคําขอ  
จึงเปนการกระทําที่ไมถูกตองตามรูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่
กฎหมายกําหนด คําสั่งดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเคยไดรับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารโดยทําการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารแหงใหมตอเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือผลิตอาหารประเภทและชนิดเดียวกัน 



  
 
๙๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กับที่เคยไดรับอนุญาตมากอน ในระหวางการพิจารณาคําขอดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารตามใบอนุญาตเดิม 
เน่ืองจากเห็นวาผลิตภัณฑดังกลาวไมมีคุณประโยชน คุณภาพ และสรรพคุณตามที่ผูฟองคดี
โฆษณาวาสามารถรักษาโรคเอดสได และไดมีคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ใหพักใชใบอนุญาตผลิตอาหารของผูฟองคดี  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารแหงใหม เน่ืองจากจะผลิตผลิตภัณฑเดียวกับที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดมีคําส่ังใหระงับการผลิตและการจําหนายไปแลว ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตไดรับ 
การวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังอนุญาต 
ใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดตอไป 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 กรณีการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร มาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กําหนดใหผูประสงคจะตั้งโรงงานผลิตอาหารตองยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร  
โดยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงเม่ือพิจารณารายละเอียดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลวเห็นวา เน้ือหาสวนใหญเปนหลักเกณฑ วิธีการ 
ในการย่ืนคําขออนุญาต และเงื่อนไขที่ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติเทาน้ัน  ดังนั้น เม่ือผูยื่นคําขอ 
ไดปฏิบัติครบตามหลักเกณฑและวิธีการซ่ึงกําหนดไวในกฎกระทรวงแลว เจาหนาที่ก็จะตอง
พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ 
ในกรณีเจาหนาที่จะมีคําสั่งไมอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร คําส่ังดังกลาวเปนคําสั่ง
ปฏิเสธการกอตั้งสิทธิ จึงเปนคําสั่งที่กระทบสิทธิของผูฟองคดี เจาหนาที่จะตองเปดโอกาส 
ใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
กอนการออกคําสั่ง ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
                                                 

๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ

ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 

 (๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือจะกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๙๗ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เวนแตจะเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
 การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยใหเหตุผลวา 
เน่ืองจากสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคําขอดังกลาวจะผลิตผลิตภัณฑเดียวกับที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีคําส่ังใหระงับการผลิต การจําหนายผลิตภัณฑ  
และมีคําสั่งใหพักใชใบอนุญาตผลิตอาหารไปแลว ซ่ึงเปนเหตุผลอ่ืนที่ไมใชหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ 
และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานกอนการออกคําสั่ง ซ่ึงการพิจารณาทางปกครอง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือออกคําส่ังในกรณีน้ีเปนเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาต 
ตั้งโรงงานผลิตอาหารเทาน้ัน ยังมิไดมีการผลิตผลิตภัณฑอาหารจากโรงงานดังกลาวแตอยางใด 
และแมผลิตภัณฑอาหารที่ผูฟองคดียื่นคําขอตั้งโรงงานเพื่อผลิต จะเปนผลิตภัณฑอาหารประเภท
และชนิดเดียวกับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังระงับการผลิต การจําหนาย และมีคําส่ังพักใช
ใบอนุญาตผลิตอาหารแลวก็ตาม แตโดยที่ผลิตภัณฑอาหารดังกลาวมิไดเปนอันตรายตอผูบริโภค
เน่ืองจากตัวผลิตภัณฑโดยตรง คงเพียงแตมีปญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร
อันเปนเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝาฝนตอกฎหมายวาดวยอาหาร ซ่ึงไมใชปญหา 
ที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ จึงเปนกรณีที่สามารถปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายได   
ฉะน้ัน การเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยง 
และแสดงพยานหลักฐานของตนในขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กอนที่จะออกคําสั่งที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี จึงมิไดกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง
ตอประโยชนสาธารณะแตอยางใด อันจะเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งไมอนุญาต
ใหจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ 
และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน จึงเปนการกระทําโดยไมถูกตองตามรูปแบบ
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวกอนการออกคําส่ังทางปกครอง 
คําสั่งไมอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารจึงเปนคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร 

                                                                                                                                            
 (๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 
 (๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
 (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
 (๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 



  
 
๙๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการพิจารณาคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารของผูฟองคดี 
ใหถูกตองตามกฎหมายตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๕) 
 

 กรมวิชาการเกษตรมีอํานาจหนาที่ตามขอ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดําเนินโครงการ 
ใหเจาหนาที่ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดตอสารพันธุกรรม เพื่อการศึกษาวิจัย
ตามที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรใหนําเขาสิ่งตองหามตามมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  ดังน้ัน การที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีคําสั่ง
อนุญาตใหเจาหนาที่ในสังกัดทดลองปลูกมะละกอตัดแตงสารพันธุกรรมจึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมาย 
 ในกรณีที่มีการแพรกระจายการปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอ 
ในแปลงของเกษตรกรที่ไดรับเมล็ดพันธุจากหนวยงานในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร
ที่เปนพ้ืนที่ทดลองมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมซึ่งถือเปนสิ่งตองหามตามกฎหมาย 
วาดวยการกักพืช หากไมอาจพิสูจนไดวาการปนเปอนดังกลาวไมไดเกิดจากการกระทํา
ของตนหรือเกิดจากเหตุอ่ืนที่ไมใชความรับผิดชอบของตน กรมวิชาการเกษตรยอมไมอาจ
ปฏิเสธผลรายที่เกิดจากการครอบครองสิ่งตองหามที่เปนวัตถุเสี่ยงภัยของหนวยงาน 
ในสังกัดของตนได 
 นอกจากนี้  ในกรณีที่ มีศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงข้ึน  
กรมวิชาการเกษตรยอมมีอํานาจหนาที่ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพ่ือตรวจสอบ 
และทําลายการปนเปอนดังกลาว ตามนัยมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐  
แหงพระราชบัญญัติกักพืชฯ เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีปรากฏวา ภายหลังปรากฏขาว 
เรื่องการปนเปอนและแพรกระจายสารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอจากแปลง 
ของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรไดดําเนินการโดยใชมาตรการตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว รวมไปถึงการออกประกาศกําหนดพื้นที่เขตควบคุมศัตรูพืชเพื่อตรวจสอบ 
และทําลายการปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอ ใหยุติการทดลองหรือปลูก
มะละกอตัดตอพันธุกรรมในแปลงปลูกและตัดทําลาย จนกระทั่งตรวจสอบไมพบ 
การปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรมอีก จึงไดมีการออกประกาศเพิกถอนเขตควบคุม
ศัตรูพืชในเวลาตอมา กรณีจึงถือไดวากรมวิชาการเกษตรไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว 
 
 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๙๙ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือตอผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เรียกรอง
ใหยุติการจําหนายเมล็ดพันธุและตนกลามะละกอทุกชนิด ใหทําลายมะละกอตัดตอสารพันธุกรรม
และมะละกอทุกพันธุทุกตนในพื้นที่ ใหหยุดการทดลองมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมในพื้นที่เปด 
และใหสอบสวนสาเหตุการปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ เน่ืองจากอธิบดี
กรมวิชาการเกษตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดออกใบอนุญาตนําเขาซ่ึงสิ่งตองหามตามพระราชบัญญัติ
กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ เลขที่ ๖๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ - พฤษภาคม ๒๕๔๐ ใหเจาหนาที่สังกัด 
กรมวิชาการเกษตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) นําเขามะละกอที่ไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม จํานวน 
๑,๐๐๐ รายการ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระหวางการทดลองในแปลงทดลอง พบการปนเปอน
สารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่จังหวัดขอนแกน ซ่ึงไดรับเมล็ดพันธุ
มะละกอจากสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ ผูฟองคดีเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ใหมีการทดลองปลูกมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมในแปลงเปดโดยไมมีการปองกันอยางมิดชิด 
เปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย กอใหเกิดการแพรกระจายและปนเปอนของสาร 
ตัดตอพันธุกรรมในมะละกอที่ปลูกในแปลงของเกษตรกร จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่อนุญาตใหทดลองปลูกมะละกอตัดตอ 
สารพันธุกรรมในพื้นที่เปดดังกลาว  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจหนาที่ตามขอ ๑ (๑)๓ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการดําเนินโครงการใหเจาหนาที่
ในสังกัดศึกษาทดลองปลูกมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมเพ่ือการศึกษาวิจัยตามที่ไดรับอนุญาต
จากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหนําเขาซ่ึงสิ่งตองหามตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติกักพืช  
พ.ศ. ๒๕๐๗  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังอนุญาตใหเจาหนาที่ในสังกัดดําเนินการ
                                                 

๓ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๑ ใหกรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืชและไหม โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืชและไหม ใหไดพืช 

และไหมพันธุดี เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและไหมสูกลุมเปาหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการ
วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับดิน นํ้า ปุย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑพืช  
เพื่อใหบริการการสงออกสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (๑) ศึกษา คนควา วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการเกษตรดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชและไหม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๔ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 มาตรา ๘ หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซ่ึงส่ิงตองหาม เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี และมีใบรับรอง 

ปลอดศัตรูพืชของเจาหนาที่ของประเทศท่ีสงส่ิงตองหามน้ัน หรือหนังสือสําคัญอยางอื่นอันเปนที่เชื่อถือไดสําหรับประเทศท่ีไมมี
การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํากับมาดวย และในกรณีนําเขาน้ี อธิบดีจะอนุญาตไดเฉพาะเพื่อประโยชนในการทดลอง 
หรือการวิจัยเทาน้ัน 



  
 
๑๐๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ทดลองปลูกมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมในแปลงทดลองแบบเปด จึงมิไดเปนการดําเนินการ
นอกเหนืออํานาจหนาที่แตอยางใด  
 ในกรณีมีการแพรกระจายการปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอในแปลงของเกษตรกร
ที่ไดรับเมล็ดพันธุมะละกอแขกดําทาพระจากสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ 
หนวยงานในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนทั้งแหลงผลิตเมล็ดพันธุมะละกอพันธุแขกดําทาพระ 
และเปนพ้ืนที่ที่ทําการศึกษาทดลองมะละกอตัดตอสารพันธุกรรม กรณีดังกลาวผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ซ่ึงเปนผูครอบครองมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมซึ่งถือเปนสิ่งตองหาม หรือสิ่งกํากัด 
ในระดับเดียวกับศัตรูพืชตามกฎหมายวาดวยการกักพืช ประกอบขอ ๓ ของประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืชจากแหลงที่กําหนดเปนสิ่งตองหาม ขอยกเวนและเงื่อนไข
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ยอมตองรับผิดชอบ 
หากเกิดความเสียหายขึ้น หากไมอาจพิสูจนไดวาการปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรมในแปลงมะละกอ
ของเกษตรกรที่ไดรับเมล็ดพันธุแขกดําทาพระมิไดเกิดจากการกระทําของตนหรือเกิดจากสาเหตุอ่ืน
ที่มิใชความรับผิดชอบของตน  ทั้งนี้ ตามหลักความรับผิดโดยเครงครัด (Strict liability) ซ่ึงหาก
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการควบคุมตามแผนขั้นตอนการทดลองและมาตรการควบคุม 
การทดลองตาง ๆ ตามที่ไดกําหนด กรณียอมจะไมเกิดการแพรกระจายและปนเปอนสารตัดตอ
พันธุกรรมดังที่ปรากฏได แตเม่ือมีการปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอที่เกษตรกร 
ไดรับเมล็ดพันธุจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจปฏิเสธผลรายที่เกิดขึ้น
จากการครอบครองสิ่งตองหามที่เปนวัตถุเสี่ยงภัยของหนวยงานทางปกครองได กรณีดังกลาว
จึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ในการควบคุมการดําเนินการทดลองมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมไมใหเกิดการปนเปอน 
และแพรกระจายสารตัดตอพันธุกรรม 
 ในกรณีมีศัตรูพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงขึ้น บทบัญญัติมาตรา ๑๗๕ 
มาตรา ๑๘๖ และมาตรา ๒๐๗ แหงพระราชบัญญัติกักพืชฯ บัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจ
                                                 

๕-๗ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 มาตรา ๑๗ เม่ือมีศัตรูพืชชนิดท่ีอาจกอความเสียหายรายแรงปรากฏข้ึนในทองที่ใด หรือมีเหตุอันสมควรควบคุม

ศัตรูพืชในทองที่ใด ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดทองที่น้ันเปนเขตควบคุมศัตรูพืชและประกาศระบุชื่อ ชนิดของพืช ศัตรูพืช
และพาหะที่ควบคุม และใหกําหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถ่ินข้ึนเทาที่จําเปน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด  
ที่วาการอําเภอ ที่ทําการของกํานันและที่ทําการของผูใหญบานในทองที่น้ัน 
 มาตรา ๑๘ เม่ือไดประกาศกําหนดเขตควบคุมศัตรูพืชตามมาตรา ๑๗ แลว หามมิใหบุคคลใดนําพืช ศัตรูพืช 
หรือพาหะออกไปนอก หรือนําเขามาในเขตควบคุมศัตรูพืช ตามที่ประกาศระบุไว เวนแตจะไดผานการตรวจและไดรับอนุญาต 
เปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ี 
 มาตรา ๒๐ เม่ืออธิบดีเห็นวาศัตรูพืชที่ไดประกาศตามมาตรา ๑๗ ถูกทําลายหมดสิ้นแลว หรือเห็นวา 
หมดความจําเปนแลว ใหอธิบดีประกาศเพิกถอนประกาศ ตามมาตรา ๑๗ น้ันเสีย 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๐๑ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชเพ่ือตรวจสอบและทําลาย  ดังนั้น เม่ือพบการปนเปอนและแพรกระจาย
สารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอจากแปลงของเกษตรกรซึ่งถือเปนศัตรูพืชที่อาจกอความเสียหาย 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองตรวจสอบและทําลายการปนเปอน
ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ภายหลังจากปรากฏขาวทางหนังสือพิมพวาพบการปนเปอน
และแพรกระจายสารตัดตอพันธุกรรมในแปลงมะละกอของเกษตรกร และผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ
ตอผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ เม่ือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
เรียกรองใหยุติการจําหนายเมล็ดพันธุ และตนกลามะละกอทุกชนิด ใหทําลายมะละกอ 
ตัดตอสารพันธุกรรมและมะละกอทุกพันธุทุกตนในพื้นที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ 
ใหหยุดการทดลองมะละกอตัดตอสารพันธุกรรมในพื้นที่เปดและใหสอบสวนสาเหตุการปนเปอน
สารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอทั่วประเทศ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ได มีหนังสือ ดวนที่สุด  
ที่ กษ ๐๙๐๑/(๑)/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใหหยุดการจําหนายและแจกจาย 
เมล็ดพันธุและตนกลาพันธุมะละกอทุกชนิด และใหตรวจสอบการจําหนายและจายแจก 
เมล็ดพันธุและตนกลาพันธุมะละกอที่แจกจายไปในระหวางวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๔๗ และไดออกประกาศผูถูกฟองคดีที่ ๑ เร่ือง กําหนดพ้ืนที่เปนเขตควบคุมศัตรูพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๓ ฉบับ เพ่ือตรวจสอบและทําลายการปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรม 
ในมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร ผลการตรวจสอบ
ปรากฏวา จากการเก็บตัวอยางใบมะละกอจากตนมะละกอในแปลงของเกษตรกรที่ไดรับ 
เมล็ดพันธุมะละกอแขกดําทาพระจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑,๒๖๖ ราย พบการปนเปอน
จํานวน ๘๕ ราย ในจังหวัดขอนแกน ๘๐ ราย จังหวัดมหาสารคาม ๓ ราย และจังหวัดยโสธร  
๒ ราย  นอกจากน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กษ ๐๙๐๑/ว ๒๘๓๑ ลงวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๔๗ แจงใหผู อํานวยการสํานักวิ จัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ - ๘  
และผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต ลพบุรี ดําเนินการตรวจสอบ 
การปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรมในเกษตรกรที่ไดรับเมล็ดพันธุมะละกอแขกดําทาพระ 
ทั่วประเทศ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยุติการทดลองหรือปลูกมะละกอตัดตอสารพันธุกรรม 
ในแปลงปลูกและตัดทําลายแลวตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ พรอมกับไดดําเนินการ
ตรวจสอบตัวอยางมะละกอที่วางจําหนายที่ตลาด หางสรรพสินคา และสวนของเกษตรกร 
อยางตอเน่ืองตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๔๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ผลการตรวจสอบไมพบ
การปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอที่จําหนาย และภายหลังจากที่ไดมีการดําเนินการ
ตรวจสอบและทําลายมะละกอที่ปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรม ตามประกาศกําหนดพ้ืนที่ 
เปนเขตควบคุมศัตรูพืชทั้งสามฉบับดังกลาวเสร็จสิ้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกประกาศผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เรื่อง เพิกถอนเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๒ ฉบับ เพ่ือเพิกถอนเขตควบคุม



  
 
๑๐๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศัตรูพืช กรณีจึงเห็นไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติกักพืชฯ ในการควบคุมตรวจสอบและทําลาย
การปนเปอนและแพรกระจายสารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอตามที่ไดกําหนดไวตามกฎหมายแลว  
ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตรวจสอบและทําลายการปนเปอนสารตัดตอพันธุกรรม
ในมะละกอ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยุติการทดลองทั้งหมดแลว กรณีจึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการตรวจสอบและทําลายการปนเปอน
สารตัดตอพันธุกรรมในมะละกอแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๘๔/๒๕๕๗) 
  

๒. กรณีเก่ียวกับยา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. กรณีเก่ียวกับสินคาไมปลอดภัย 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๔. กรณีเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนหนวยงานคุมครองผูบริโภค 
 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมิไดมีอํานาจพิจารณาเฉพาะเร่ือง 
ที่มีการรองทุกขเขามาเทาน้ัน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจ 
ที่จะตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิของผูบริโภคไดทั้งจากเรื่องที่มีผูรองทุกขเขามา 
และจากการที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นเองตามมาตรา ๒๐  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการ 
ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
หมายถึง ขอความที่ไมใชขอความเท็จ แตเปนขอความที่ขาดใจความสําคัญบางอยาง 
จนอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับสินคาหรือบริการ  ดังน้ัน เม่ือขอความโฆษณาวา 
“พลังจิตพิเศษสามารถชวยควบคุมสถานการณตาง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชา
บุคคลตาง ๆ ไดงายข้ึน ชวยดูแลสุขภาพไดอยางแนนอนข้ึน และยังชวยควบคุมพลัง 
แหงโชคลาภและความสําเร็จไดอยางเปนผลมากขึ้น” มีความหมายไมตรงกับที่ผูโฆษณา
ชี้แจงตอคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา จึงเห็นไดวาขอความดังกลาวมีลักษณะ 
จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการตามบทบัญญัติ



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๐๓ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขางตน และเปนขอความที่ไมอาจแกไขได  ดวยเหตุน้ี การที่คณะกรรมการวาดวย 
การโฆษณามีคําสั่งหามใชขอความดังกลาวในการโฆษณาดวยเหตุเปนกรณีตองดวย
บทบัญญัติดังกลาว จึงชอบดวยกฎหมายแลว 

สวนกรณีของขอความที่เปนเท็จ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภคฯ หมายถึง ขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมสามารถ
พิสูจนความจริงตามคําโฆษณาได  ดังน้ัน เม่ือขอความโฆษณาวา “พลังจิตน้ีสามารถ
เปลี่ยนรูปโลหะได ก็ยอมเปลี่ยนโชคชะตาไดเชนกัน” และขอความ “พลังจิตพิเศษนี้ 
จะทําใหชอนงอได” เปนขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริง ขอความดังกลาวจึงเปน
ขอความที่เปนเท็จ ตามบทบัญญัติขางตน และเปนขอความที่ไมอาจแกไขได  ดวยเหตุน้ี 
การที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีคําสั่งหามใชขอความดังกลาวในการโฆษณา
ดวยเหตุเปนกรณีตองดวยบทบัญญัติดังกลาว จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

สรุปขอเท็จจริง  
ผูฟองคดีเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยคนควาวิชาการส่ังจิตใตสํานึก (สถาบัน TISAR) 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับเรื่องรองเรียนใหตรวจสอบ
เอกสารโฆษณาของสถาบัน TISAR วาเปนการโฆษณาเกินจริงหรือไม คณะกรรมการวาดวย
การโฆษณา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดพิจารณาแลวมีมติหามสถาบัน TISAR ใชขอความวา  
“พลังจิตพิเศษสามารถชวยควบคุมสถานการณตาง ๆ ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาบุคคลตาง ๆ 
ไดงายขึ้น ชวยดูแลสุขภาพไดอยางแนนอนข้ึน และยังชวยควบคุมพลังแหงโชคและความสําเร็จ
ไดอยางเปนผลมากขึ้น” “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได ก็ยอมเปลี่ยนโชคชะตาไดเชนกัน” 
และ “พลังจิตพิเศษน้ีจะทําใหชอนงอได” หรือขอความอ่ืนใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 
ในการโฆษณาครั้งตอไปทุกสื่อโฆษณา และเสนอใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) เปรียบเทียบปรับสถาบัน TISAR  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติยืนตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่หามสถาบัน TISAR  
ใชขอความดังกลาวในการโฆษณา 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
กรณีของขอความ “พลังจิตพิเศษสามารถชวยควบคุมสถานการณตาง ๆ ตลอดจน

ควบคุมบังคับบัญชาบุคคลตาง ๆ ไดงายขึ้น ชวยดูแลสุขภาพไดอยางแนนอนขึ้น และยังชวยควบคุม
พลังแหงโชคและความสําเร็จไดอยางเปนผลมากขึ้น” ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวา เปนการโฆษณา



  
 
๑๐๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญน้ัน เห็นวา ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒)๘ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หมายถึง ขอความที่ไมใชขอความเท็จ แตเปนขอความที่ขาด
ใจความสําคัญบางอยางจนอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับสินคาหรือบริการ โดยคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาวไมไดแสดงเหตุผลวา ขอความโฆษณาของสถาบันวิจัยคนควา
วิชาการสั่งจิตใตสํานึก จะทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดในเรื่องใด แตจากเหตุผลที่ระบุวา
ขอความดังกลาว “เปนเรื่องของการสรางกําลังใจ เม่ือมีความเชื่อม่ันแลวก็สามารถสรางโอกาสได 
โดยนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน บริษัทฯ ยอมรับวาไมไดทําไดทุกคน” จึงสันนิษฐานไดวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวา ขอความดังกลาวจะทําใหผูบริโภคเขาใจผิดวา เม่ือเขารับการอบรมแลว
จะสรางพลังจิตนี้ไดทุกคน ซ่ึงในความเปนจริงทําไมไดทุกคน และจากที่ผูฟองคดีชี้แจงวา 
การฝกอบรมหลักสูตรการส่ังจิตใตสํานึกจะทําใหบุคคลผูไดรับการฝกมีความเชื่อม่ันหรือม่ันใจ 
ในตัวเองสูงขึ้น เม่ือมีความเชื่อม่ันในตัวเองแลวก็จะสามารถรับมือกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิต
ไดดีขึ้น ชวยดูแลสุขภาพและการกระทําการใด ๆ ก็มีแนวโนมที่จะไดรับความสําเร็จสูงน้ัน เห็นวา 
ขอความดังกลาวเม่ืออานแลวจะทําใหเขาใจไดวา เม่ือบุคคลเขารับการฝกอบรมจนสรางพลังจิตนี้
ไดแลว พลังจิตนี้จะชวยใหบุคคลดังกลาวควบคุมสถานการณตาง ๆ ไดงายขึ้น ชวยดูแลสุขภาพได
และยังชวยควบคุมเรื่องโชคและความสําเร็จได โดยขาดใจความสําคัญเรื่องพลังจิตนี้ทําไมไดทุกคน 
และเรื่องการฝกอบรมจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันหรือความมั่นใจในตนเองของผูไดรับการฝก  
เม่ือมีความเชื่อม่ันหรือม่ันใจในตวัเองแลวจึงจะสามารถรับมือกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตไดดีขึ้น 
ซ่ึงอาจทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของหลักสูตรได  นอกจากนี้ ขอความวา 
“ควบคุมบังคับบัญชาบุคคลตาง ๆ ไดงายขึ้น” เปนขอความที่มีความหมายไมตรงกับที่ผูฟองคดี
ชี้แจงวา “ไมไดเนนวาจะสามารถควบคุมไดทุกเร่ือง ตองการเนนวาถามีความเปนผูนํามากขึ้น 
การตัดสินใจความกลาหาญเด็ดเด่ียวจะทําใหสามารถควบคุมทีมงาน พาทีมงานไปรอด 
ในสถานการณตาง ๆ” กลาวคือ อานแลวจะทําใหเขาใจไดวาพลังจิตนี้จะสามารถชวยให 
บังคับบัญชาบุคคลทั่วไปได แตที่ผูฟองคดีชี้แจงนั้นเปนเรื่องที่เปนผูนําในทีมงานของตน  
สวนขอความวา “ชวยดูแลสุขภาพไดอยางแนนอนขึ้น และยังชวยควบคุมพลังแหงโชค 
                                                 

๘ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๒๒  ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอความดังตอไปน้ี ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสีย 

ตอสังคมเปนสวนรวม 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) ขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับสินคาหรือบริการไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอันไมเปนความจริงหรือเกินความจริง หรือไมก็ตาม 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๐๕ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และความสําเร็จไดอยางเปนผลมากขึ้น” เปนขอความที่มีความหมายโดยนัยที่แสดงวาพลังจิตนี้
จะทําใหผูฝกมีสุขภาพดีขึ้น และชวยใหมีโชคและความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิต แตที่ผูฟองคดีชี้แจงนั้น
เปนเรื่องที่ผูฟองคดีอางวา ผูผานการฝกอบรมแลวจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น กับเร่ืองพลังจิต 
จะเพ่ิมความม่ันใจในตัวเองของผูผานการฝกอบรม ซ่ึงมีความหมายไมตรงกับที่ผูฟองคดีชี้แจง
เชนกัน ซ่ึงอาจทําใหผูบริโภคเขาใจผิดเก่ียวกับหลักสูตรได ขอความดังกลาวของสถาบันวิจัย
คนควาวิชาการสั่งจิตใตสํานึก จึงเปนขอความที่จะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ
เก่ียวกับสินคาหรือบริการตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ 
และเปนขอความที่ไมอาจแกไขได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําส่ังหามใชขอความดังกลาว 
ในการโฆษณาตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒)๙ แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จึงเปน 
การใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 

สวนขอความ “พลังจิตนี้สามารถเปลี่ยนรูปโลหะได ก็ยอมจะเปลี่ยนโชคชะตาไดเชนกัน” 
และ “พลังจิตพิเศษน้ีจะทําใหชอนงอได” ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวา เปนการใชขอความที่เปนเท็จน้ัน 
เห็นวา ขอความที่เปนเท็จตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑)๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ 
หมายถึง ขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมสามารถพิสูจนความจริงตามคําโฆษณาได 
เม่ือพิจารณาขอความดังกลาวแลวเห็นวา ขอความทั้งสองเปนขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริง 
กลาวคือ พลังจิตไมมีผลในการเปลี่ยนโชคชะตาของคน และสิ่งที่ทําใหชอนงอไมใชพลังจิต  
แตเปนหลักการทางฟสิกส ตามที่สถาบันวิจัยคนควาวิชาการสั่งจิตใตสํานึกไดใหการตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ในการชี้แจงเม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ วา “การงอชอนน้ีเปนเรื่องธรรมดาที่ทุกคน
สามารถทําได เปนหลักการทางฟสิกส แตทางสถาบันฯ ตองการเนนใหเห็นวาความสามารถ
ดังกลาวตองเกิดความม่ันใจของคนประกอบดวย เปนพลังจิตที่เกิดจากจิตใตสํานึก” ขอความ 
ที่กลาวมานี้จึงเปนขอความที่เปนเท็จ ตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติ 

                                                 
๙-๑๐ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๒๒  ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอความดังตอไปน้ี ถือวาเปนขอความที่เปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิดผลเสีย

ตอสังคมเปนสวนรวม 
 (๑) ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



  
 
๑๐๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ฉบับดังกลาว และเปนขอความที่ไมอาจแกไขได การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งหามใชขอความ
ดังกลาวในการโฆษณา ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  
จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ ๒๕/๒๕๔๓ 
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ที่หามสถาบัน TISAR ใชขอความดังกลาวในการโฆษณา จึงเปนคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๔/๒๕๕๕) 

 

การพิจารณาในชั้นของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเร่ืองราวรองทุกข
จากผูบริโภค เปนการพิจารณาทางปกครองซึ่งเปนข้ันตอนการดําเนินการภายใน 
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อนําไปสูการมีมติของคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค อันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง  ดังน้ัน เม่ือการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
ไดดําเนินการโดยรับฟงขอเท็จจริงตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ผูฟองคดีไดย่ืนไว 
อันเปนการเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยง
แสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว จึงถือไดวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดเปดโอกาสใหผูฟองคดี
ไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานแลว
เชนกัน 

บทบัญญัติมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไดกําหนดใหตองมีองคประกอบทางกฎหมายครบสองประการกอน คือ ประการที่หน่ึง  
มีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และประการที่สอง การดําเนินคดีจะเปนประโยชน 
แกผูบริโภคเปนสวนรวม และไดกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีดุลพินิจ
ตัดสินใจวาจะดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจรายน้ันหรือไม โดยไมไดเปนบทบังคับ 
ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาจะตองดําเนินคดีทุกกรณี 

เม่ือในการพิจารณาขอรองเรียนเก่ียวกับผูประกอบธุรกิจไมแกไขความชํารุด
บกพรองของบานที่ผูฟองคดีซื้อ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นวา ผูประกอบธุรกิจ
ดังกลาวไดตกลงท่ีจะแกไขความชํารุดบกพรองที่เกิดข้ึนกับบานของผูฟองคดีมาโดยตลอด 
จึงเห็นวาผูประกอบธุรกิจไมไดกระทําละเมิดสิทธิผูบริโภค และมีมติไมดําเนินคดีแพง
และคดีอาญากับผูประกอบธุรกิจ เชนน้ียอมเปนกรณีที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
ใชอํานาจดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
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สรุปขอเท็จจริง 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับหนังสือรองเรียนจากผูฟองคดีวา ผูฟองคดี

ไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัท ล. ภายหลังจากรับโอนกรรมสิทธิ์ 
ผูฟองคดีตรวจพบวาบานมีขอบกพรองจากการกอสรางจึงแจงใหบริษัทฯ แกไข แตบริษัทฯ 
แกไขงานบางรายการไมไดมาตรฐานและปฏิเสธที่จะแกไขงานบางรายการ สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงเชิญคูกรณีทั้งสองฝายเจรจาไกลเกลี่ย และไดมีการนัด
ตรวจสอบสภาพบานของผูฟองคดี แตไมสามารถตกลงกันได  ตอมา คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคไดมีมติใหเชิญผูฟองคดีและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทมาชี้แจงขอเท็จจริงและเจรจาไกลเกลี่ยในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ เม่ือถึงกําหนดนัด 
ผูฟองคดีไมมา สวนผู รับมอบอํานาจจากบริษัทฯ ชี้แจงวา ยินดีรับผิดชอบในการแกไข 
ความชํารุดบกพรองตามรายการที่แจงไว จํานวน ๗๕ รายการ สวนรายการที่ผูฟองคดี 
แจงเพ่ิมเติม จํานวน ๖๘ รายการ บริษัทฯ ขอไปทบทวน ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการ
พิจารณา  ตอมา จึงมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเสนอคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดี) ใหพิจารณามีมติใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคดําเนินคดีแพง
กับบริษัทฯ แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯ ไดตกลงยินยอมที่จะแกไข
ความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นกับบานของผูฟองคดีมาโดยตลอด การกระทําของบริษัทไมเปน
การละเมิดสิทธิของผูบริโภค จึงมีมติไมดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกบริษัทฯ และใหยุติเร่ือง  
ผูฟองคดีเห็นวา การไมดําเนินคดีแพงกับบริษัทฯ ไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ใหยุติเรื่องดังกลาว  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดนําเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี 

เสนอตอคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว 
โดยไดมีการเชิญผูฟองคดีและเรียกกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มาชี้แจงขอเท็จจริง
และเจรจาไกลเกลี่ย และเม่ือคณะอนุกรรมการฯ มีมติใหมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบ 
จนกระทั่ งคณะอนุกรรมการฯ ได มีมติให เสนอผูถูกฟองคดีใช อํานาจตามมาตรา ๓๙  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ ดําเนินคดีแพงกับบริษัทฯ เพ่ือบังคับใหบริษัทฯ เขาไป
ดําเนินการแกไขซอมแซมบานของผูฟองคดีตามรายการที่ผูฟองคดีแจง โดยใหหนวยงานกลาง
เปนผูประเมินราคา ถือเปนกรณีที่คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาโดยรับฟง
ขอเท็จจริงตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ผูฟองคดีไดยื่นไวและเปนการเปดโอกาสใหผูฟองคดี
ไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว ซ่ึงการดําเนินกระบวนพิจารณา



  
 
๑๐๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ในชั้นของคณะอนุกรรมการฯ เปนการพิจารณาทางปกครองซึ่งเปนขั้นตอนการดําเนินการ
ภายในของผูถูกฟองคดี เพ่ือนําไปสูการมีมติของผูถูกฟองคดีอันมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง 
จึงถือวาผูถูกฟองคดีไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส
ไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานแลว  

การท่ีผูถูกฟองคดีจะดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจรายใดนั้น มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง๑๑ 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดใหตองมีองคประกอบทางกฎหมาย
ครบสองประการกอน คือ ประการที่หน่ึง มีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และประการที่สอง  
การดําเนินคดีจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม และไดกําหนดใหผูถูกฟองคดีมีดุลพินิจ
ตัดสินใจวาจะดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจรายนั้นหรือไม กรณีไมไดเปนบทบังคับใหเปนหนาที่
ของผูถูกฟองคดีวาจะตองดําเนินคดีทุกกรณี เน่ืองจากบทบัญญัติดังกลาวใชถอยคําวา “ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดี” และเม่ือมีขอเท็จจริงที่ครบองคประกอบทั้งสองประการ
ดังกลาวแลวใชถอยคําวา “คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการ...” ซ่ึงถอยคําดังกลาว
เปนการใหอํานาจแกผูถูกฟองคดีในการพิจารณาวาจะเห็นสมควรเขาดําเนินคดีหรือไม  
โดยท่ีถอยคําดังกลาวจะตางจากกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ที่เจาหนาที่ของรัฐ 
ตองดําเนินการ ซ่ึงกฎหมายจะใชถอยคําที่ กําหนดใหผูถูกฟองคดีตองกระทําการทันที 
เม่ือมีเง่ือนไขตามที่กําหนดไวเกิดขึ้น  

เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการประชุมของผูถูกฟองคดี คร้ังที่ ๖/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีโดยรับฟงขอเท็จจริง 
และพยานหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของจากคณะอนุกรรมการฯ ที่ไดพิจารณาเรื่องรองเรียน
ดังกลาวและนําเสนอตอผูถูกฟองคดีมาประกอบการพิจารณา และที่ประชุมเห็นวา บริษัทฯ  
ไดตกลงยินยอมที่จะแกไขความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นกับบานของผูฟองคดีมาโดยตลอด  
จึงเห็นวาการกระทําของบริษัทฯ ไมเปนการกระทําละเมิดสิทธิของผูบริโภค ที่ประชุมจึงมีมติ 
ไมดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกบริษัท และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคมีหนังสือตอบผูฟองคดีทราบตามความเห็นของผูถูกฟองคดี พรอมยุติเร่ือง กรณีจึงไมอาจ

                                                 
๑๑ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๓๙ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเม่ือไดรับ 

คํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีน้ันจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม 
คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาท่ี
ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเม่ือคณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรม
เพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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รับฟงไดวาผูถูกฟองคดีไดใชอํานาจดุลพินิจโดยปราศจากเหตุผลหรือเปนไปตามอําเภอใจ 
แตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีมีมติใหยุตเิร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๕/๒๕๕๕) 
 

 ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจะตองดําเนินการตามกรอบระยะเวลา 
ที่ กําหนดในระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติราชการ 
เพื่อประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ที่ใชบังคับในขณะน้ัน  
หาไมแลว กรณียอมเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
 แมจะรับฟงไดวาผู ถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร แตการท่ีผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใช
คาเสียหายน้ัน ความเสียหายมิไดเปนผลโดยตรงจากการที่เจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ทําเอกสารรองเรียนของผูฟองคดีสูญหายหรือการที่ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดลาชาเกินสมควร แตเกิดจากการที่
ผูฟองคดีมิไดดําเนินการใหถูกตองตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมิไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

สรุปขอเท็จจริง 
 เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดีไดยื่นคํารองตอเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กรณีผูฟองคดีไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายบานพรอมที่ดิน 
ในโครงการ ร. ของบริษัท อ. แตบริษัทไมสามารถกอสรางบานใหแลวเสร็จ โดยไดติดตาม
สอบถามความคืบหนาในการดําเนินการจากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มาโดยตลอด 
จนกระทั่งเม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดไปติดตามเร่ืองจากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และไดรับแจงใหผูฟองคดียื่นคํารองใหม โดยอางวาคํารองเดิมสูญหาย  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีเพ่ือนัดใหคูกรณีมาพบพนักงานเจาหนาที่เพ่ือทําการเจรจาไกลเกลี่ย 
ซ่ึงในวันดังกลาวผูฟองคดีมาตามนัดแตเพียงฝายเดียว  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เห็นวา  
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดนาย น. กรรมการผู จัดการบริษัท อ.  
เม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยพิพากษาใหนาย น. เปนบุคคลลมละลายนับแตวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๔๔ และศาลลมละลายกลางมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาดบริษัท อ. เม่ือวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๔๖ แตผูฟองคดีไมไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติ



  
 
๑๑๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และปรากฏวาสิ้นระยะเวลาที่ผูฟองคดีจะขอรับชําระหนี้ 
ตามกฎหมายได จึงมีมติใหยุติเรื่อง ผูฟองคดีเห็นวา เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําคํารอง
และเอกสารของผูฟองคดีที่ยื่นไวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๒ สูญหาย จึงมิไดติดตามเร่ืองรองเรียนใหกับ
ผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไมสามารถขอรับชําระหนี้จากผูประกอบการได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได รับเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีตั้งแตป พ .ศ . ๒๕๔๒  
โดยไดดําเนินการนัดคูกรณีซ่ึงเปนผูประกอบการมาเจรจาไกลเกลี่ย แตก็มิไดดําเนินการใหแลวเสร็จ 
จนกระทั่งวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดทราบวาเอกสารรองเรียนสูญหาย 
คิดเปนระยะเวลากวา ๕ ป กรณีดังกลาวถือไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดดําเนินการตามขอ ๕๑๒ 
ขอ ๖๑๓ ขอ ๗๑๔ และขอ ๘๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูฟองคดีเขียนคํารองขึ้นใหมในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงเริ่มดําเนินการตรวจสอบตามขอรองเรียนของผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ  
ที่ นร ๐๓๐๔/๓๑๑๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เชิญผูฟองคดีพบเจาหนาที่เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ย

                                                 
๑๒-๑๕ ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ขอ ๕ การรับหนังสือเขา ใหเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไปเปนผูดําเนินการลงรับหนังสือ และเสนอเลขาธิการลงนาม

เพื่อมอบหมายใหสวนที่เกี่ยวของรับผิดชอบ โดยฝายบริหารทั่วไปเปนผูดําเนินการสงเร่ืองใหสวนตาง ๆ ตามที่เลขาธิการส่ังการ
และสวนตาง ๆ ที่ไดรับเร่ืองลงรับเร่ืองแลว เสนอผูอํานวยการพิจารณาส่ังการใหเจาหนาที่ในสวนน้ันเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ตอไปภายใน ๒ วันทําการ นับแตวันรับหนังสือเขา 

 ขอ ๖ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานจากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของเสนอผูอํานวยการภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตวันที่เร่ิมดําเนินการ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนาม 
ในหนังสือสงเร่ืองใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา หรือในหนังสือเชิญคูกรณีมาพบพนักงานเจาหนาที่เพื่อเจรจาไกลเกลี่ย 
 ขอ ๗ เม่ือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับแจงผลการดําเนินการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หรือผลการเจรจาไกลเกลี่ยแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอผูบังคับบัญชาแจงผลใหคูกรณีทราบภายใน ๑๕ วันทําการ นับแต
วันที่ไดรับแจง 
  ขอ ๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นสมควรใหดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประมวลเร่ือง
เสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
แตงตั้ง แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันที่เลขาธิการไดส่ังการดังกลาว 
  ในกรณีที่เปนการเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคแตงตั้ง หากคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้ง แลวแตกรณี  
ไดพิจารณาและมีมติใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประมวลเร่ืองเสนอตอคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันที่คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคแตงตั้งมีมติ 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๑๑ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กับคูกรณีในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ แตเม่ือถึงกําหนดนัดมีเพียงผูฟองคดีที่ไปพบเจาหนาที่
และไดใหถอยคําตอเจาหนาที่ไววาประสงคใหมีการเรียกคูกรณีเจรจาไกลเกลี่ยอีกคร้ัง  
ซ่ึงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่
ผูบังคับบัญชาเห็นควรยุตเิรื่องหรือใหดําเนินคดีแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอตอ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาภายใน ๑๐ วัน  
ซ่ึงปรากฏวามีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 
คร้ังที่ ๑๓๐-๑๘/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยมีมติใหยุติเร่ืองและนําเร่ืองเสนอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือพิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยมีมติยุติเรื่อง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ นร ๐๓๐๔/๑๕๓๖๔  
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจงมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  
เห็นไดวา นับแตวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นัดไกลเกลี่ยจนถึงวันที่
แจงผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว รวมระยะเวลาประมาณ ๘ เดือน ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจึงไมไดปฏิบัติหนาที่ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ ๘๑๖ และขอ ๙๑๗ ของระเบียบ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือไดวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร 

มีประเด็นปญหาตองพิจารณาตอไปวา การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ลาชา 
เกินสมควรเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม เห็นวา ผูฟองคดีทราบวาที่ดินโครงการ ร. 
ของบริษัท อ. ติดจํานองที่ธนาคาร ก. สาขาลพบุรี และเจาหนาที่ธนาคาร ก. แนะนําใหผูฟองคดี
ติดตอที่สํานักงานบังคับคดี จังหวัดลพบุรี แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการ โดยไดมีหนังสือ
รองเรียนผูประกอบการตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูบริโภค  ตอมา ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ัง

                                                 
๑๖-๑๗ ระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๘ ในกรณีที่ผลการเจรจาไกลเกลี่ย คูกรณีไมสามารถตกลงระงับขอพิพาทที่เกิดข้ึนได ใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบประมวลเร่ืองเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาส่ังการโดยเร็ว ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรยุติเร่ือง หรือใหดําเนินคดี
แกผูประกอบธุรกิจ ใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอตอคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแตงตั้ง แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาภายใน ๑๐ วันทําการ นับแตวันที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังการ
ดังกลาว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ ๙ เม่ือคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติในการประชุมแตละครั้ง ใหหนวยงานเลขานุการคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภคสรุปผลการประชุม และมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจัดสงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบภายใน ๗ วันทําการ 
นับแตวันที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีหนาที่แจงผูบริโภคที่รองเรียนทราบผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนหนังสือภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณา 



  
 
๑๑๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิทักษทรัพยเด็ดขาดนาย น. กรรมการผูจัดการบริษทั อ. และคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดบริษัท อ. 
แตผูฟองคดีไมไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด การที่ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีมิไดไปติดตามเร่ืองที่สํานักงานบังคับคดี จังหวัดลพบุรี 
ทั้งที่ผูฟองคดีเปนผูมีวิชาชีพทางดานกฎหมาย ยอมมีความรูความเขาใจวาผูฟองคดีตองดําเนินการ
ในสวนที่เก่ียวของอยางไรบาง ประกอบกับการยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เปนเรื่องที่ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ี 
ตองดําเนินการยื่นคําขอตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมอาจดําเนินการเองได 
อีกทั้งไมมีเหตุที่ผูฟองคดีจะตองรอผลการตรวจสอบของผูถูกฟองคดีทั้งสองกอนไปใชสิทธิขอรับ
ชําระหนี้ในคดีลมละลายแตอยางใด  ดังนั้น แมจะรับฟงไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร แตการที่ผูฟองคดีมีคําขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายจากการที่ไมไดรับความคุมครอง
ในฐานะผูบริโภคเปนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท น้ัน ความเสียหายดังกลาวมิไดเปนผลโดยตรง
จากการที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําเอกสารรองเรียนของผูฟองคดีสูญหายหรือการที่ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดลาชาเกินสมควรแตอยางใด แตเกิดจาก
การที่ผูฟองคดีมิไดดําเนินการใหถกูตองตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติลมละลายฯ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมิไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๓/๒๕๕๖) 

 

ที่รับฝากไปรษณีย ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร บางนา มิใชที่ทําการไปรษณียอนุญาต  
ดังน้ัน การอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคโดยสงทางไปรษณียตอบรับ 
ณ ที่รับฝากไปรษณียดังกลาว จึงยังไมถือวาเปนการสง ณ ที่ทําการไปรษณีย จนกวาจะมี
การประทับตราตามขอ ๑๓.๑ และขอ ๑๓.๒ ของระเบียบบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
วาดวยบริการไปรษณียตอบรับ พ.ศ. ๒๕๕๐  ดวยเหตุน้ี เม่ือผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่ง
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ แตปรากฏหลักฐานวา
ที่ทําการไปรษณียบางนา (ซึ่งเปนไปรษณียรับจายที่รับผิดชอบในพื้นที่) ไดตีตราลงทะเบียน
รับคําอุทธรณของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒  จึงเปนกรณีที่ ผูฟองคดี 

                                                 
๑๘ พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
 มาตรา ๙๑ เจาหน้ีซ่ึงจะขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายจะเปนเจาหน้ีผูเปนโจทกหรือไมก็ตาม ตองยื่นคําขอ 

ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด แตถาเจาหน้ี 
อยูนอกราชอาณาจักร เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะขยายกําหนดเวลาใหอีกไดไมเกินสองเดือน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๑๓ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ย่ืนคําอุทธรณคัดคานคําสั่งของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเม่ือพนกําหนดระยะเวลา
สิบวันตามที่กําหนดในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชุดอุปกรณ

ล็อคกันขโมยรถยนต คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดี) ไดรับหนังสือรองเรียนวา 
การโฆษณาอุปกรณล็อครถยนตของผูฟองคดี เปนการโฆษณาเกินความจริง  ตอมา คณะกรรมการ
วาดวยการโฆษณาไดมีคําสั่งหามผูฟองคดีใชขอความวา “... “ดีพลัสล็อค” เทาน้ันที่บริษัท
ประกันภัยชั้นนํา กลารับรอง “ความปลอดภัย”…”  “...การรับประกันความปลอดภัยสูงสุด 
๓๑๐,๐๐๐ บาท ๓๖๕ วัน...” และขอความวา “...ไดรับสิทธิบัตรรับรองจากทั่วโลก...จีน...”  
ในการโฆษณาครั้งตอไปในทุกส่ือโฆษณา และไดแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบเปนหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๒/๑๓๑๗๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
โดยผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ และไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๕๒ อุทธรณคําส่ังดังกลาว โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเม่ือเวลา 
๑๕.๔๐ นาฬิกา ของวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ที่รับฝากไปรษณียอาคารเนชั่น ทาวเวอร บางนา 
โดยมีการประทับตราประจําวันในชองที่ทําการรับฝากในใบตอบรับวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ 
และผูถูกฟองคดีไดรับอุทธรณดังกลาวเม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมี 
คําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ เน่ืองจากเปนการยื่นอุทธรณเม่ือพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ผูฟองคดี
เห็นวา คําสั่งยกอุทธรณไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําวินิจฉัยยกอุทธรณดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีตอไป 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ที่รับฝากไปรษณีย ณ อาคารเนชั่น ทาวเวอร บางนา เปนการดําเนินการของเอกชน 

ที่มิไดจัดตั้งขึ้นโดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด อีกทั้งมิใชที่ทําการไปรษณียอนุญาต เพราะหากเปน
ที่ทําการไปรษณียอนุญาตประเภทรับจายจะมีรหัสของตนเอง หรือถาเปนที่ทําการไปรษณียอนุญาต
ประเภทรับฝากก็จะสามารถใชรหัสไปรษณียของไปรษณียรับจายที่รับผิดชอบ ซ่ึงไดแก ที่ทําการ
ไปรษณียรับจายบางนา จึงปรากฏวา ตามเอกสารการสงจดหมายตอบรับของผูฟองคดี แมระบุวา
ฝากสง ณ ที่ทําการไปรษณีย เนชั่นทาวเวอร วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และมีรอยแกไขเปน
กันยายน ๒๕๕๒ แตวันที่ตามรอยประทับของที่ทําการไปรษณียบางนา คือ วันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๕๒ สถานที่ที่ผูฟองคดีสงหนังสืออุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีจึงเปนเพียงผูรับรวบรวม
ไปรษณียภัณฑเพ่ือนําสงที่ทําการไปรษณียบางนาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ฉบับที่ ๑๑๗ วาดวย บริการไปรษณียตอบรับในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตอไป  ดังนั้น การอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่รับฝาก



  
 
๑๑๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไปรษณียอาคารเนชั่น ทาวเวอร บางนา จึงยังไมถือวาเปนการสง ณ ที่ทําการไปรษณีย จนกวาจะมี
การประทับตราตามขอ ๑๓.๑ และขอ ๑๓.๒ ของระเบียบบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ฉบับที่ ๑๑๗ 
วาดวย บริการไปรษณียตอบรับในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ือผูฟองคดีไดรับคําสั่งคณะกรรมการ
วาดวยการโฆษณาตามคําส่ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนเม่ือวันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ หากผูฟองคดีจะอุทธรณคัดคานคาํสั่งดังกลาว ผูฟองคดี
จะตองยื่นคําอุทธรณตอผูถูกฟองคดีภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เปนอยางชา แตปรากฏ
หลักฐานวา ที่ทําการไปรษณียบางนาไดตีตราลงทะเบียนรับคําอุทธรณของผูฟองคดีเปนวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๒ กรณีจึงเปนการยื่นอุทธรณคัดคานคําส่ังดังกลาวเม่ือพนกําหนดระยะเวลาสิบวัน
ตามที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๔๑๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับ
ขอ ๓๒๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงชอบ 
ดวยกฎหมาย พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๒/๒๕๕๗) 

 

ในกรณีที่ไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไวเปนการเฉพาะ แตในการพิจารณาตองดําเนินการ
ภายในระยะเวลาอันสมควร โดยเทียบเคียงกับบทบัญญัติเร่ืองการพิจารณาอุทธรณ 
ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งเม่ือเทียบเคียงแลวระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีควรเปน
ระยะเวลา ๙๐ วัน  ดังน้ัน เม่ือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดรับคํารองเรียน
ของผูฟองคดีอีกคร้ังหน่ึงในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ การที่คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวแลวเสร็จจนมีมติใหยุติเรื่องในวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๕๑ จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

                                                 
๑๙ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๔๔ การอุทธรณตามมาตรา ๔๓ ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบวันนับแตวันที่ผูอุทธรณไดรับทราบ

คําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
 หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๓ การยื่นอุทธรณใหผูอุทธรณยื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือจะสง 

ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็ได ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียน 
ใหถือวันที่ปรากฏในหลักฐานทางไปรษณียเปนวันยื่นอุทธรณ 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๑๕ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยางไรก็ตาม แมการพิจารณาเรื่องรองเรียนตามคดีน้ีเปนกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคปฏิบัติหนาที่ลาชา
เกินสมควร แตเม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา การที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นวา  
ผูถูกรองเรียนไดรับผิดโดยยินยอมชดใชคาเสียหายจากการกระทําของตนตามสมควร
และมีมติใหยุติเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี เปนการใชดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟงได  
การปฏิบัติหนาที่ลาชาดังกลาวจึงหาเปนเหตุใหมติดังกลาวของคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคไมชอบดวยกฎหมายแตประการใด 

สรุปขอเท็จจริง 
เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ผูฟองคดีไดนําเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุค) 

ไปซอมกับบริษัท ฮ. หลังจากซอมแลวเสร็จปรากฏวาโนตบุคยังคงมีปญหา ผูฟองคดีจึงนํากลับไป
ซอมอีกหลายครั้ง  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผูฟองคดีไดรองเรียนเรื่องดังกลาว
ตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงไดมีการเรียกผูฟองคดี 
และกรรมการผูจัดการบริษัท ฮ. ไปใหถอยคําเม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ จากน้ันไดไปติดตอ
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกคร้ังเม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จนกระทั่งไดมีการเจรจา
ไกลเกลี่ยกันเม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยบริษัท ฮ. ไดเสนอทางเลือกใหผูฟองคดี 
ที่จะเลือกซ้ือคอมพิวเตอรใหม ซ่ึงมีสวนลดโดยหักจากคาบริการและคาอะไหลที่ผูฟองคดีไดชําระไป
ในคร้ังแรก หรือหากประสงคจะใชโนตบุคเคร่ืองเดิมก็จะใหสวนลดรอยละ ๒๐ ในการซอมแซม
หรือเปลี่ยนฮารดดิสกตัวใหม แตผูฟองคดีไมตกลง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดนําเรื่องรองเรียน 
ของผูฟองคดีเสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาในการประชุม
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหยุติเร่ือง ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูฟองคดีไดทําบันทึกลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ รองเรียนกลาวหาบริษัท ฮ.  

ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดใหมีการเจรจาไกลเกลี่ยระหวางผูฟองคดี 
กับผูรับมอบอํานาจของบริษัทในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงนับจากวันที่ผูฟองคดีรองเรียน
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ จนถึงวันนัดเจรจาไกลเกลี่ย มีระยะเวลา ๓๑ วัน ในชวงดังกลาว เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการออกหนังสือเรียกหรือประสานงานใหคูกรณีทราบ ซ่ึงตามหลักฐาน
บันทึกฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ปรากฏวา คูกรณีไมสามารถตกลงระงับขอพิพาท 
ที่เกิดขึ้นได เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจึงมีหนาที่ประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาส่ังการ
โดยเร็ว เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาวาสมควรยุติเร่ืองหรือสมควรดําเนินคดีแกผูประกอบธุรกิจ



  
 
๑๑๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอไป โดยตองดําเนินการภายใน ๑๐ วัน นับแตวันที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งการ ตามนัยขอ ๘ 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค วาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน
ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนระเบียบที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ประกาศกําหนดไวในขณะน้ัน การที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดดําเนินการตามแนวทาง
ดังกลาว จึงเปนการละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และเม่ือผูฟองคดีนํากรณีดังกลาว
กลับมารองเรียนอีกคร้ังหน่ึงเม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยเสนอเอกสารเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ อันเปนการขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไปอีกคร้ังหนึ่ง แมผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไดออกระเบียบภายใน
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขจากผูบริโภค แตไมไดกําหนดกรอบระยะเวลา 
การปฏิบัติงานของผูถกูฟองคดีที่ ๒ ไว ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ ก็มิไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องรองเรียน 
จากผูบริโภคไวเชนกัน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงตองพิจารณาคํารองเรียนของผูฟองคดี
ภายในระยะเวลาอันสมควร ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติวา ใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง๒๑ 
พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง 
ทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย วรรคสอง บัญญัติวา  
ถาเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
ก็ใหเรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุผลจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว 
ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว  
ในการน้ี ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด 
เวลาดังกลาว เม่ือเทียบเคียงกับบทบัญญัติดังกลาวแลวเห็นวา ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณา
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีควรเปนเวลา ๙๐ วัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับคํารองเรียน 
ของผูฟองคดีอีกคร้ังหน่ึงในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ รวมระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

                                                 
๒๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๔ ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมีกฎหมาย

กําหนดข้ันตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ 
ผูทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะตองพิจารณาแลวเสนอเรื่องตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือพิจารณามีคําส่ังใหแลวเสร็จภายใน 
เกาสิบวัน คือ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ แตผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดดําเนินการภายใน
ระยะเวลาดังกลาว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติยุติเร่ืองรองเรียนในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑  
จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

การที่ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองเรียนบริษัท ฮ. ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และไดรองเรียนเร่ืองดังกลาวตอศูนยอัยการคุมครองผูบริโภคกลาง 
สํานักงานอัยการสูงสุด เม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙  ตอมา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐  
ผูฟองคดีและผูรับมอบอํานาจจากบริษัทผูถูกรองเรียนไดรวมเจรจากันที่ศูนยอัยการคุมครอง
ผูบริโภคกลาง สํานักงานอัยการสูงสุด โดยฝายผูถูกรองเรียนเสนอซอมฮารดดิสกใหแกผูฟองคดี
โดยไมคิดคาอะไหลและคาบริการ ตลอดจนรับประกันการใชงานเฉพาะฮารดดิสกใหเปนเวลา  
๓ เดือน แตผูฟองคดีไมยินยอม และประสงคใหบริษัทชดใชราคาคาแบตเตอรี่ ฝาประกอบเคร่ือง
รวมทั้งคาบริการที่เกิดจากการนําเคร่ืองเขาซอมคร้ังแรกเปนเงิน ๑๐,๙๘๒.๑๖ บาท จํานวนเงิน
ตามใบเสนอราคาครั้งที่ ๒ เปนเงิน ๒๓,๑๒๔.๘๔ บาท และจํานวนเงินตามราคาฮารดดิสก 
ที่เสนอเปนเงิน ๘,๑๖๐.๘๙ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๔๒,๒๖๗.๘๙ บาท โดยชดใชราคา
เปนเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใหม แตบริษัทผูถูกรองเรียนไดเสนอชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี
ดวยการซอมหรือเปลี่ยนฮารดดิสกโดยไมคิดคาใชจายและรับประกันอีก ๓ เดือน ซ่ึงสอดคลอง
กับหนังสือของผูฟองคดีฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่ไมประสงคจายคาซอม 
และคาอะไหลในการเปลี่ยนฮารดดิสก การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ 
เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เร่ืองราวรองทุกขของผูฟองคดีที่เห็นวา ขอเสนอของบริษัทเปนการเยียวยาความเสียหาย 
ของผูฟองคดีที่ เหมาะสมแลว เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา บริษัท 
ผูถูกรองเรียนไดรับผิดชอบดวยการยอมชดใชคาเสียหายจากการกระทําของตนตามสมควร  
และมีมติใหยุติเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี เปนการใชดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟงได แมวาผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจะปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร แตการปฏิบัติหนาที่
ลาชาดังกลาว ยังรับฟงไมไดวาทําใหมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยุติเร่ืองรองเรียนของผูฟองคดี
ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ใหยุติเรื่องรองเรียนของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๔/๒๕๕๗) 
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๕. กรณีเก่ียวกับรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสอง  
 

การขายทอดตลาดเปนการขายโดยเปดเผย ใครใหราคาสูงผูทอดตลาดก็จะขาย
สินคาใหกับผูน้ัน วิธีการขายทอดตลาดจึงตองมีการชักชวนใหหลาย ๆ คนมาสูราคา
หรือมาซื้อสินคา การขายทอดตลาดจึงอยูในความหมายของการขายตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่วิธีการขายทอดตลาดจะตองมีการโฆษณา 
เพื่อชักชวนคนมาซื้อ จึงถือวาการโฆษณาเพื่อชักชวนดังกลาวรวมอยูในความหมาย 
ของคําวาการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติเดียวกัน  ฉะน้ัน พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภคฯ จึงยอมใชบังคับกับผูประกอบกิจการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ดวย 

การออกประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง  
ใหรถยนตใชแลวเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ กําหนดให 
ผูทอดตลาดจะตองระบุขอมูลเก่ียวกับรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสองในฉลากสินคา 
ซึ่งเปนขอมูลรายละเอียดประจํารถที่มีอยูในคูมือจดทะเบียนรถอยูแลว และเปนรายละเอียด
ที่เจาของกรรมสิทธ์ิในรถยนตที่นํามาใหขายทอดตลาดทราบดีอยูแลว ผูทอดตลาด
สามารถแจงใหเจาของกรรมสิทธ์ิระบุรายละเอียดตาง ๆ ไดโดยไมเปนการเพิ่มตนทุน 
ประกอบกับรายละเอียดดังกลาวเปนสาระสําคัญที่ผูเขาประมูลซื้อรถยนตจําเปนตองทราบ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประมูลซื้อ ไมไดกําหนดไวจนเกินความจําเปนที่จะเปน
การสรางภาระใหผูประกอบการ อีกทั้งการขายทอดตลาดเปนการขายโดยวิธีการชักชวน
ใหคนหลายคนเขาสูราคา บุคคลใดใหราคาสูงสุดก็จะขายสินคาใหแกผูน้ัน การระบุ
รายละเอียดดังกลาวในฉลากสินคา จึงไมเปนอุปสรรคที่จะทําใหผูทอดตลาดไมสามารถ
ขายสินคาเกินกวาราคาขั้นต่ําได  ดังน้ัน การบังคับใชประกาศดังกลาวกับการขาย
รถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสองดวยวิธีการขายทอดตลาดดวย จึงไมไดสรางภาระ
ใหกับผูทอดตลาดเกินสมควร 

สรุปขอเท็จจริง 
คณะกรรมการวาดวยฉลาก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออกประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก 

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เร่ือง ใหรถยนตใชแลวเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๐ กําหนดใหรถยนตใชแลวเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจ  
(ผูทอดตลาดและผูคาของเกา) จะตองระบุขอมูลเก่ียวกับสินคาในฉลากสินคา ผูฟองคดีซ่ึงเปน
นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ประกอบธุรกิจประเภทซื้อ-ขายรถยนต โดยการประมูล 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๑๙ 
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ขายทอดตลาดรถยนตทุกชนิดเห็นวา การบังคับใหผูฟองคดีจัดทําฉลากจะเปนการเพ่ิมภาระ 
ประกอบกับผูฟองคดีมิใชผูประกอบกิจการตามความหมายในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไมมีหนาที่จัดทําฉลากตามประกาศดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดให
ประกาศดังกลาวใชบังคับกับผูฟองคดีดวยจึงไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไมสามารถ 
ทําการประมูลขายทอดตลาดรถยนตเกินกวาราคาท่ีกําหนดไวตามฉลากได ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศฉบับดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสุด 
มาตรา ๓๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ บัญญัติความหมาย ของคําวา 

“ขาย” กวางกวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๕๓๒๓ สวนการขายทอดตลาด 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๐๙๒๔ ไดบัญญัติวิธีการขายทอดตลาดไว
แตกตางจากมาตรา ๔๕๓ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน โดยผูทําการขายทอดตลาดไมจําเปน 
ตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ไมตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน แตผูทําการขายทอดตลาด
ทําหนาที่เปนตัวกลางในการขายทรัพยสิน  ดังน้ัน แมผูฟองคดีจะไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
ในรถยนตที่นํามาขายทอดตลาด แตก็เปนตัวกลางหรือตัวแทนในการขาย และวิธีการขายทอดตลาด 
ผูขายไมไดมีการติดตอกับคนซื้อเหมือนสัญญาธรรมดา แตเปนการนําทรัพยออกขายโดยใหผูซ้ือ
สูราคากัน การขายทอดตลาดเปนการขายโดยเปดเผย ใครใหราคาสูงผูทอดตลาดก็จะขายสินคา
ใหกับผูน้ัน วิธีการขายทอดตลาดจึงตองมีการชักชวนใหคนหลาย ๆ คนมาสูราคาหรือมาซ้ือสินคา 

                                                 
๒๒ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ขาย” หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซ้ือ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใด ๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงิน

หรือผลประโยชนอยางอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพ่ือการดังกลาวดวย 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผูซ้ือ 
เพื่อขายตอซ่ึงสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผูประกอบกิจการโฆษณาดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “โฆษณา” หมายความถึง กระทําการไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความ เพื่อประโยชนในทางการคา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๓-๒๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๕๓ อันวาซ้ือขายน้ัน คือ สัญญาซ่ึงบุคคลฝายหน่ึง เรียกวาผูขาย โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแก

บุคคลอีกฝายหน่ึง เรียกวาผูซ้ือ และผูซ้ือตกลงวาจะใชราคาทรัพยสินน้ันใหแกผูขาย 
 มาตรา ๕๐๙ การขายทอดตลาดยอมบริบูรณ เม่ือผูทอดตลาดแสดงความตกลงดวยเคาะไม หรือดวยกิริยาอื่น
อยางใดอยางหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถายังมิไดแสดงเชนน้ันอยูตราบใด ทานวาผูสูราคาจะถอนคําสูราคา
ของตนเสียก็ยังถอนได 
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การขายทอดตลาดจึงอยูในความหมายของการขายตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ  
และเม่ือพิจารณาความหมายของคําวา “ผูประกอบธุรกิจ” ตามความหมายในมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ ที่หมายความถึง ผูขาย ผูผลิตเพ่ือขาย ผูสั่งหรือนําเขามา
ในราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือผูซ้ือเพ่ือขายตอซ่ึงสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึง 
ผูประกอบกิจการโฆษณาดวยแลว ดังเห็นไดจากบทบัญญัติในมาตรา ๕๑๐๒๕ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซ่ึงบัญญัติใหผู ซ้ือจะตองทําตามคําโฆษณาบอกขาย อันแสดงไดวา 
ในการขายทอดตลาดนั้น ผูขายทอดตลาดอาจจะกําหนดเง่ือนไขหรือกฎเกณฑบางอยางใหผูซ้ือ
ตองปฏิบัติก็ได โดยการกําหนดดังกลาวผูขายทอดตลาดอาจกําหนดไวในคําโฆษณาซึ่งจะเปน
ประกาศหรือเอกสารแจกก็ได ซ่ึงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ มาตรา ๓ ไดใหความหมาย
ของคําวา “โฆษณา” วาหมายความถึง กระทําการไมวาวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบ
ขอความ เพ่ือประโยชนในทางการคา และแมการขายทอดตลาดจะมิใชการประกอบธุรกิจ
โฆษณาโดยตรง แตดวยวิธีการขายทอดตลาดจะตองมีการโฆษณาเพื่อชักชวนคนมาซื้อ จึงถือวา
การโฆษณาเพื่อชักชวนผูมาซ้ือสินคารวมอยูในความหมายของคําวาการประกอบธุรกิจ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ ดวย  ฉะน้ัน เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภคฯ ประกอบกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว จึงเห็นไดวา พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภคฯ ใชบังคับกับผูประกอบกิจการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติควบคุม 
การขายทอดตลาดและคาของเกา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ดวย  

สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวา การกําหนดใหผูขายทอดตลาดรถยนตใชแลวหรือรถยนต 
มือสองเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ทําใหตนทุนของผูฟองคดีเพ่ิมสูงขึ้น เปนการเพ่ิมภาระ 
แกผูฟองคดีน้ัน เห็นวา ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลากฉบับพิพาท กําหนดใหระบุขอมูล 
ในฉลากสินคาเก่ียวกับ (๑) วันจดทะเบียน (๒) เลขทะเบียน (๓) เลขตัวรถ (๔) เลขเครื่องยนต 
(๕) ยี่หอรถ (๖) ยี่หอเคร่ืองยนต (๗) สี (๘) ประเภทของรถ (๙) ชนิดเชื้อเพลิง (๑๐) ลําดับ
เจาของรถ (๑๑) ภาระผูกพันของรถยนตที่มีอยูในวันจําหนาย (ถามี) (๑๒) ชื่อประเภทหรือชนิด
ของสินคา (๑๓) ชื่อและสถานที่ตั้งของผูประกอบธุรกิจ (๑๔) ขนาดหรือปริมาณ (๑๕) วิธีใช 
(๑๖) ขอแนะนําในการใชหรือหามใช (๑๗) คําเตือน (ถามี) (๑๘) วัน เดือน ป ที่ผลิต  
และ (๑๙) ราคา ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวเปนรายละเอียดประจํารถที่มีอยูในคูมือจดทะเบียนรถ
อยูแลว และเปนรายละเอียดที่เจาของกรรมสิทธิ์ในรถยนตที่นํามาใหขายทอดตลาดทราบดีอยูแลว 
ผูฟองคดีในฐานะที่เปนตัวแทนในการขายทอดตลาดสามารถแจงใหเจาของกรรมสิทธิ์ระบุ
                                                 
 ๒๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๕๑๐ ผูซ้ือในการขายทอดตลาดจะตองทําตามคําโฆษณาบอกขาย และตามความขออื่น ๆ ซ่ึงผูทอดตลาด 
ไดแถลงกอนประเดิมการสูราคาทรัพยสินเฉพาะรายไป 



                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๒๑ 
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รายละเอียดตาง ๆ ได โดยไมเปนการเพ่ิมตนทุนของผูฟองคดีแตอยางใด ประกอบกับขอมูล
รายละเอียดดังกลาว เปนสาระสําคัญที่ผูเขาประมูลซ้ือรถยนตจําเปนตองทราบเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจในการประมูลซ้ือ การกําหนดรายละเอียดขอมูลในฉลากจึงไมไดกําหนดไว 
จนเกินความจําเปนที่จะเปนการสรางภาระใหผูประกอบการ สวนขออางของผูฟองคดีที่วา  
การกําหนดใหระบุราคาในฉลาก ทําใหผูฟองคดีไมสามารถขายรถยนตเกินราคาในฉลากไดน้ัน 
เห็นวา การขายทอดตลาดเปนการขายโดยวิธีการชักชวนใหคนหลายคนเขาสูราคา ใครใหราคา
สูงสุดก็จะขายสินคาใหผูน้ัน ผูฟองคดีจึงสามารถกําหนดเพียงราคาเร่ิมตนในการประมูลได  
และผูเขาประมูลก็จะเขาสูราคากันเอง การกําหนดใหระบุราคาขั้นต่ําจึงไมเปนอุปสรรคที่จะทําให
ผูฟองคดีไมสามารถขายสินคาเกินกวาราคาขั้นต่ําไดตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง  ดังนั้น การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลากฉบับพิพาท โดยกําหนดใหประกาศ
ดังกลาวบังคับใชกับการขายรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสองดวยวิธีการขายทอดตลาดดวย  
จึงไมไดสรางภาระใหกับผูฟองคดีเกินสมควร และเม่ือไดวินิจฉัยแลววาการขายรถยนตใชแลว
หรือรถยนตมือสองดวยวิธีการขายทอดตลาดอยูในบังคับของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ 
และประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลากฉบับพิพาทเปนกฎที่ชอบดวยกฎหมาย จึงยังไมมีเหตุ
ใหศาลตองเพิกถอนประกาศฉบับดังกลาว พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๘) 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๔ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการควบคุมอาคารและการผงัเมือง 
 
 

๑. การควบคุมอาคาร 
 

 ๑.๑ ขอพิพาทเก่ียวกับการฟองเพิกถอนกฎ 
 

  ๑.๑.๑ กฎกระทรวง 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๒ ขอบัญญัติทองถิ่น 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๒ ขอพิพาทเก่ียวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร 
 

  ๑.๒.๑ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถ่ินไมออกใบอนุญาต ไมตออายุ
ใบอนุญาต หรือไมออกใบรับแจงตามคําขอ 
 

   การพิจารณาคําขออนุญาตกอสรางอาคารจะตองพิจารณาภายใต
เงื่อนไขของกฎหมาย หรือกฎ หรือขอบังคับที่เก่ียวของ โดยพื้นที่ที่จะไดรับอนุญาต 
ใหกอสราง หรือดัดแปลงอาคารนั้นตองเปนพ้ืนที่ทีไ่มตองหามตามกฎหมาย เม่ือปรากฏวา 
อาคารที่ผูฟองคดีประสงคจะกอสรางมีลักษณะเปนอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีก
คาสง ซึ่งตองหามมิใหกอสรางตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแกใหญ 
ตําบลแสลงพันธ ตําบลในเมือง และตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับพ้ืนที่ที่ผูฟองคดีขออนุญาตเพ่ือกอสรางเปนการกอสรางทับบริเวณ
ลานจอดรถเดิมซึ่งยังไมไดขอยกเลิกหรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 
การที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอนุญาตใหผูฟองคดีกอสราง ดัดแปลงอาคารพิพาทจึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
 



 
๑๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีประกอบธุรกิจคาปลีกใชชื่อทางการคาวา “เทสโก โลตัส” ผูฟองคดี
เคยมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แจงความประสงคจะกอสราง
อาคารที่ถนนทางหลวงแผนดินสายสุรินทร-สังขละ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใชเปนสํานักงานพาณิชย ตลาดสด หองเย็น 
ที่จอดรถ เบเกอรี่ และมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออก 
ใบรับแจง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ เพ่ือกอสรางอาคารดังกลาวใหแกผูฟองคดี  ตอมา ผูฟองคดี
ไดยื่นคําขอ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขอรับใบอนุญาตกอสราง
อาคาร หางเทสโกโลตัส คุมคา (Value City Mall) ซ่ึงมีพ้ืนที่อาคารทั้งหมด ๓,๒๒๓ ตารางเมตร 
ที่บานเลขที่ ๑๙ ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เปนอาคาร
ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ๑ ชั้น จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใชเปนอาคารพาณิชย ภัตตาคาร 
สํานักงาน หองเย็น เบเกอรี่ ที่จอดรถ มหรสพ และไดยื่นคําขอลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
เพ่ือขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอ่ืน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจงผูฟองคดีวา บริเวณที่ขออนุญาตกอสราง
อาคารเปนพ้ืนที่จอดรถของหางเทสโกโลตัสตามใบรับแจง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖  
ไมมีเอกสารแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน และอาคารที่ยื่นขออนุญาตกอสราง
เขาขายอาคารประเภทเพื่อการพาณิชยกรรมคาปลีกคาสง อยูในบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
ตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ตําบลแกใหญ ตําบลแสลงพันธ ตําบลในเมือง  
และตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไมออกใบอนุญาตใหกอสราง ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ในเขตจังหวัดสุรินทร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดี
กอสรางอาคาร และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ผูฟองคดีเคยมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขออนุญาตกอสรางอาคาร  
เพ่ือประกอบกิจการการคาปลีกคาสง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบรับแจง ลงวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๔๖ ใหแกผูฟองคดี โดยผูฟองคดีตองจัดใหมีที่จอดรถยนตจํานวน ๑๘๘ คัน ซ่ึงคํานวณตาม 
 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๒๕ 
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ขอ ๓ (๒) (จ)๑ ของกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซ่ึงปจจุบันกฎกระทรวงดังกลาวยังมีผลใชบังคับอยู
ตามนัยมาตรา ๗๙๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แตเม่ือกอสรางจริง  
ผูฟองคดีไดจัดทําที่จอดรถยนตไว ๔๒๙ คัน พ้ืนที่ที่ใชเปนที่จอดรถยนตดังกลาว จึงเปนพ้ืนที่
หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ สําหรับอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทตามมาตรา ๘ (๙)๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอลงวันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ เพ่ือขออนุญาตกอสรางอาคารหางเทสโกโลตัส คุมคา (Value City Mall) 
โดยสรางบนพื้นที่จอดรถเดิมของอาคารที่สรางตามใบรับแจงขางตน ในกรณีน้ีผูฟองคดีตองยื่น
ขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นกอน 
จึงจะดําเนินการตอไปได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
                                                 

๑ กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
ขอ ๓ จํานวนที่จอดรถยนต ตองจัดใหมีตามกําหนดดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ในเขตเทศบาลทุกแหงหรือในเขตทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใชบังคับ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(จ) หางสรรพสินคา ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา ๑ คันตอพ้ืนที่ ๔๐ ตารางเมตร เศษของ ๔๐ ตารางเมตร 
ใหคิดเปน ๔๐ ตารางเมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังซ่ึงไดออกโดยอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ใหคงใชบังคับไดตอไป  ทั้งน้ี เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 
 ๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๘ เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปน 
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๙) พื้นที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนดังกลาว 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๓๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ 
และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรือใช หรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ 
และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น  ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๑๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คดีน้ีขอเท็จจริง
ปรากฏวา การขออนุญาตกอสรางอาคารของผูฟองคดีคร้ังหลังน้ีมีเจตนาเพื่อที่จะขยายกิจการ
ตอเน่ืองจากอาคารเดิมหรืออาคารหลักซ่ึงเปนอาคารเพ่ือการคาปลีกคาสงอยูแลว จึงเปนอาคาร
พาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่ตองหามมิใหกอสรางตามขอ ๑๕ ประกอบขอ ๒ (๒) (ก)๖ 
ของกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ตําบลแกใหญ ตําบลแสลงพันธ ตําบลในเมือง  
และตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร พ.ศ. ๒๕๔๗  อีกทั้ง ยังเปนการกอสราง
ทับบนพ้ืนที่จอดรถเดิม และพ้ืนที่จอดรถก็ยังมิไดขอยกเลิกหรือไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กอนที่จะมาขออนุญาตกอสรางอาคาร  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ัง ลงวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ ไมออกใบอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคารพิพาท และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๘/๒๕๕๕) 
 

   ในการพิจารณาคําขออนุญาตตาง ๆ หากปรากฏวาในระหวางพิจารณา
ของเจาหนาที่ บทกฎหมาย หรือกฎ หรือขอบังคับอันเปนแหลงที่มา และขอจํากัดอํานาจ
ในการออกคําสั่งทางปกครองของเจาหนาที่เปลี่ยนแปลงไปจากกฎเดิมที่ใชบังคับ 
ในขณะท่ีมีการยื่นคําขอ เจาหนาที่จะตองพิจารณาภายใตเงื่อนไขของกฎหมายหรือกฎ 
หรือขอบังคับที่ใชบังคับในขณะที่พิจารณาออกคําสั่งทางปกครองน้ัน  ดังน้ัน การที่ 

                                                 
๕-๖ กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่

บางสวนในทองที่ตําบลแกใหญ ตําบลแสลงพันธ ตําบลในเมือง และตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
 “อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการขายปลีก หรือขายสง 

หรือทั้งขายปลีกและขายสง ซ่ึงสินคาอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน แตไมหมายความรวมถึงตลาด 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และอาคารที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใชดําเนินการเพ่ือสงเสริมหรือจําหนายสินคาซ่ึงเปนผลิตผล
หรือผลิตภัณฑของชุมชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๒ ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแกใหญ ตําบลแสลงพันธ ตําบลในเมืองและตําบลนอกเมือง  
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงน้ีเปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิด 
และประเภท ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ภายในบริเวณที่ ๒ หามบุคคลใดกอสรางอาคารดังตอไปน้ี 
  (ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๒๗ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจาพนักงานทองถิ่นไมอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคารตามคําขอ โดยอางเหตุวา 
เปนการขอกอสรางอาคารในบริเวณที่ที่ถูกกําหนดหามกอสรางตามกฎกระทรวงกําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ในพื้นที่บางสวนในทองที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี 
ก่ิงอําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปนกฎ 
ที่ประกาศใชบังคับภายหลังจากที่มีการย่ืนคําขออนุญาตกอสราง จึงเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีประกอบธุรกิจคาปลีก ไดยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร
หางสรรพสินคา พรอมที่จอดรถ ปาย และกําแพงรั้วที่ถนนรมเกลา แขวงลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับคําขอ
เม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  ตอมา ในระหวางพิจารณาคําขอดังกลาว ไดมีการประกาศ 
ใชบังคับกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
และอําเภอบางพลี ก่ิงอําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป โดยกฎกระทรวงดังกลาวมีขอกําหนด
ประการหนึ่ง หามบุคคลใดกอสรางอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพ้ืนที่ตั้งแต 
๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ในพ้ืนที่ที่กําหนด ซ่ึงอาคารที่ผูฟองคดีประสงคจะกอสรางอยูในบริเวณ
พ้ืนที่ดังกลาวดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจงการไมอนุญาต
ใหกอสรางอาคารดังกลาว เน่ืองจากอาคารที่ขออนุญาตขัดตอกฎกระทรวงดังกลาว ผูฟองคดี
อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ซ่ึงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   กรณีมีปญหาตองพิจารณาในเบื้องตนวา ในการพิจารณาคําขออนุญาต
กอสรางอาคารของผูฟองคดีจะตองบังคับตามกฎที่ ใชบังคับอยู ในขณะที่ยื่นคําขอหรือ
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะที่พิจารณา 



 
๑๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําขออนุญาต ซ่ึงเม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว เห็นวา สิทธิที่จะกอสรางอาคารโดยวิธีการยื่นคําขออนุญาตตามมาตรา ๒๑ 
เปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการกอตั้งสิทธิ ถึงแมวา 
เม่ือผูฟองคดีมายื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ผูฟองคดีจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่
ตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๒๕๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ก็ตาม แตสิทธิ 
ที่ผูฟองคดีจะเร่ิมกอสรางอาคารได จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว
เทาน้ัน ซ่ึงการที่เจาพนักงานทองถิ่นจะพิจารณาอนุญาตใหกอสรางอาคารตามคําขอของผูฟองคดี
หรือไม ยอมเปนไปตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับที่ใชบังคับอยูในขณะที่เจาพนักงานทองถิ่น
พิจารณาคําขอน้ัน  ดังน้ัน จากขอเท็จจริงในคดีน้ี การพิจารณาคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ของผูฟองคดี จึงตองบังคับตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางฯ พ.ศ. ๒๕๔๗  ทั้งนี้ 
กรณีดังกลาวมิใชกรณีการใชกฎหมายยอนหลังแกการพิจารณาคําขอของผูฟองคดีแตอยางใด 
และโดยที่การพิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายดังกลาว
เปนเรื่องประโยชนสาธารณะ จึงไมอาจนําหลักใหใชกฎหมายเปนคุณตามมาตรา ๓๙  

                                                 
 ๗-๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๒๑ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  
หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
  มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต 
หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
  ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินส่ีสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยาย
เวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวน้ัน 
แลวแตกรณี 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีคําส่ังไมอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 
 ๙ ประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา ๓ ถากฎหมายท่ีใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับกฎหมายท่ีใชในภายหลังการกระทําความผิด  
ใหใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณแกผูกระทําความผิด ไมวาในทางใด เวนแตคดีถึงที่สุดแลว แตในกรณีที่คดีถึงที่สุดแลว 
ดังตอไปน้ี 
  (๑) ถาผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู และโทษที่กําหนดตามคําพิพากษาหนักกวาโทษ 
ที่กําหนดตามกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง เม่ือสํานวนความปรากฏแกศาล หรือเม่ือผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรม 
ของผูน้ัน ผูอนุบาลของผูน้ันหรือพนักงานอัยการรองขอ ใหศาลกําหนดโทษเสียใหมตามกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง ในการที่
ศาลจะกําหนดโทษใหมน้ี ถาปรากฏวา ผูกระทําความผิดไดรับโทษมาบางแลว เม่ือไดคํานึงถึงโทษตามกฎหมายที่บัญญัติ 
ในภายหลัง หากเห็นเปนการสมควร ศาลจะกําหนดโทษนอยกวาโทษข้ันต่ําที่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได 
หรือถาเห็นวาโทษที่ผูกระทําความผิดไดรับมาแลวเปนการเพียงพอ ศาลจะปลอยผูกระทําความผิดไปก็ได 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๒๙ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับได  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังมิไดรับอนุญาตกอสราง
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงไมไดรับ 
การยกเวนตามขอ ๖๑๐ ของกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แตอยางใด  
ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ภายหลังจากมีการใชบังคับกฎกระทรวงขางตน ปรากฏวาพ้ืนที่ 
ที่ผูฟองคดีขออนุญาตกอสรางอาคารอยูในบริเวณที่ ๓ ตามแผนที่แนบทายกฎกระทรวง 
ดังกลาว ซ่ึงการขออนุญาตกอสรางอาคารของผูฟองคดีเปนการขออนุญาตกอสรางอาคาร 
เพ่ือประกอบพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  
อันเปนการตองหามตามขอ ๒ (ค) (๑)๑๑ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคารหางสรรพสินคา อาคารพาณิชย สํานักงาน  
พรอมที่จอดรถ ปาย และกําแพงรั้ว และผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดี  
                                                                                                                                            
  (๒) ถาศาลพิพากษาใหประหารชีวิตผูกระทําความผิด และตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลง 
แกผูกระทําความผิดไมถึงประหารชีวิต ใหงดการประหารชีวิตผูกระทําความผิด และใหถือวาโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษา
ไดเปลี่ยนเปนโทษสูงสุดท่ีจะพึงลงไดตามกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง 

๑๐-๑๑ กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  
ในพื้นที่บางสวนในทองที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี กิ่งอําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๒ ใหกําหนดพ้ืนที่บางสวนในทองที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี  
กิ่งอําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงน้ี เปนบริเวณ 
หามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปน้ี 

(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ หามบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๘) สถานที่เลี้ยงสัตวทุกชนิดท่ีมีพื้นที่ทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐ ตารางเมตร 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๐) คลังสินคาท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๔) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และหองบรรจุกาซ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๑๖) อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสงที่มีพื้นที่ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(ค) ภายในบริเวณที่ ๓ หามบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปน้ี 

(๑) อาคารตาม (ก) (๘) (๑๐) (๑๔) และ (๑๖) 
ฯลฯ   ฯลฯ 

ขอ ๖ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการน้ันกอนวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ และยังกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต 
หรือการแจงใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงน้ีไมได 



 
๑๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๔๔/๒๕๕๖) 
 

   ในกรณีการแจงความประสงคจะกอสรางอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ในเวลาตอมาเจาพนักงานทองถิ่นไดมีหนังสือแจงขอทักทวง
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกําหนด แตผูฟองคดีมิได
ดําเนินการแกไขตามขอทักทวงดังกลาว กรณีถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถิ่นใหกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารแลว  
เม่ือในเวลาตอมาปรากฏวามีการประกาศใชบังคับผังเมืองรวมในบริเวณดังกลาว  
ซึ่งกรณีส่ิงปลูกสรางที่ผูฟองคดีประสงคจะกอสรางเปนกรณีตองหามตามกฎกระทรวงนั้น  
อีกทั้ง ไมมีกรณีเขาขอยกเวนใหดําเนินการตอไปได  การที่เจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือ
แจงวาอาคารที่ผูฟองคดีย่ืนความประสงคจะกอสรางขัดตอกฎกระทรวงดังกลาวอันมีผล
เปนการเพิกถอนใบรับแจง จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีแจงความประสงคจะกอสรางอาคารเพ่ือใชเปนอาคารชุดอยูอาศัย
ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) โดยไมยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผูถูกฟองคดีไดออกใบรับแจงให ซ่ึงในเวลาตอมา ผูถูกฟองคดี
ไดตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนแลวเห็นวา ยังมีสวนที่ตองแกไข จึงมีหนังสือแจงขอทักทวง
ไปยังผูฟองคดีใหดําเนินการแกไขภายในกําหนดเวลา โดยผูฟองคดีมิไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว  
ตอมา ไดมีประกาศใชกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  
ซ่ึงอาคารที่ผูฟองคดีแจงยื่นขอกอสรางไวมีลักษณะขัดตอกฎกระทรวงดังกลาวในเรื่อง 
ของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพ้ืนที่ดิน (FAR) และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีตรวจสอบ
พบวาอาคารที่ผูฟองคดีแจงวาจะกอสรางยังไมไดทําการกอสราง ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือ 
แจงผูฟองคดีวา อาคารที่ผูฟองคดีจะกอสรางยังมิไดทําการกอสราง หลังจากที่กฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ มีผลใชบังคับ ทําใหอาคารท่ีรับแจงขัดกฎกระทรวง
ดังกลาว ผูฟองคดีอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๓๑ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยกอนวา ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคาร
กอนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ใชบังคับแลวหรือไม ซ่ึงขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดแจงความประสงคจะกอสรางอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
ผูฟองคดีไดรับใบรับแจงเม่ือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙  ตอมา ผูถูกฟองคดีมีหนังสือทักทวง 
เม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเปนการแจงขอทักทวงภายใน ๑๒๐ วัน ตามที่กฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารกําหนด เม่ือผูฟองคดียังมิไดดําเนินการแกไขตามขอทักทวงดังกลาว กรณี 

                                                 
๑๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๓๙ ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและตองดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 (๑) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสาร 

ดังตอไปน้ีดวย 
  (ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซ่ึงจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อ
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

  (ข) ชื่อของผู รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่ งจะตองเปนผูได รับใบอนุญาตให เปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับ 
การแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

  (ค) ชื่อของผูควบคุมงานซ่ึงจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

  (ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
  (จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปนผูออกแบบและคํานวณ

อาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น 
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง และขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวของทุกประการ 

  (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารท่ีจะกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายซ่ึงมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบ 
และคํานวณอาคารนั้น 

  (ช) วันเร่ิมตนและวันส้ินสุดการดําเนินการดังกลาว 
 (๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เปนการแจงการกอสราง 

หรือดัดแปลงอาคาร 
 ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหน่ึงครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงตามแบบ 

ที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเร่ิมตนดําเนินการกอสราง
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่แจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 

 ใหนํามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตราน้ีโดยอนุโลม 



 
๑๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ตรี 
วรรคสาม๑๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ในเวลาตอมา เม่ือมีการประกาศใชกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ทําใหอาคารที่ผูฟองคดีไดยื่นแจงขอกอสรางไวน้ันขัดตอ
กฎกระทรวงดังกลาวในเรื่องอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพ้ืนที่ดิน (FAR) ซ่ึงตามมาตรา ๒๗๑๔ 
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดหามใชประโยชนหรือปฏิบัติการใด ๆ ในที่ดิน
ใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว 
แตมีขอยกเวนใหแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมฯ ซ่ึงจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปไดแมมีกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว แตกรณีของผูฟองคดียังมิไดดําเนินการกอสรางใด ๆ ในเขตพ้ืนที่ 
ที่ไดรับอนุญาตตามใบรับแจง จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมฯ ผูฟองคดีจึงไมไดรับประโยชนจากขอยกเวนมาตรา ๒๗ 

                                                 
๑๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๓๙ ตรี   ฯลฯ  ฯลฯ 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินแลว
เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ 
(๒) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ  

เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ 
(๓) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใช

อาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ๑๔ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  มาตรา ๒๗ ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจาก 
ที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซ่ึงขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไปเม่ือมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว  
แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญ 
ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครองครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไปภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควรได การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวใหคํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน  
สภาพของท่ีดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอนรําคาญท่ีประชาชนไดรับจากกิจการน้ัน  
ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมาแสดงขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวย 
  เม่ือไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวในวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจง 
ใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ และเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๓๓ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวากฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมฯ ออกมาภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตแลว โดยผูฟองคดี 
ไดชําระคาธรรมเนียมในการตรวจแบบและคาธรรมเนียมอ่ืน รวมถึงการวาจางใหเขียนแบบ 
และออกแบบอาคาร ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนเรื่องที่ เ ก่ียวเนื่องกับการกอสราง 
และเปนการแสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีมีเจตนาในการกอสรางและใชประโยชนในที่ดิน ถือไดวา 
ผูฟองคดีไดมีการใชประโยชนในที่ดินแลวน้ัน เม่ือพิจารณานิยามของคําวา “การใชประโยชน
ที่ดิน” ตามความในขอ ๔๑๕ ของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ แลว 
เห็นวา การใชประโยชนในที่ ดิน หมายถึง การใชประโยชนเพ่ือประกอบกิจการตาง ๆ  
ตามสภาพความเปนจริง โดยไดมีการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินหรือที่ดินไปโดยไมอาจแกไข
เปลี่ยนแปลงได ขออางของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได  ดังน้ัน เม่ือกรณีน้ีเปนกรณีที่ 
บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหากมีบทกฎหมายเชนน้ีในขณะทําคําส่ังทางปกครองแลว 
เจาหนาที่คงจะไมทําคําสั่งทางปกครองนั้น ประกอบกับผูฟองคดียังมิไดรับอนุญาตใหกอสราง
ตามมาตรา ๓๙ ตรี และผูฟองคดีก็มิไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีการใชบังคับกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมฯ การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือคําส่ังอันเปนมูลพิพาทในคดีน้ีจึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๕/๒๕๕๖) 
 

   การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ หรือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน หากมี 
การกําหนดมาตรฐานหรือเงื่อนไขเพื่อประโยชนเก่ียวกับการสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณูปโภค 
และการผังเมือง ตลอดจนการอ่ืนที่จําเปนในการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
ในแผนผัง  โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ ดินแลว  ถือวาแผนผัง  โครงการ  
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินดังกลาวมีผลผูกพันเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร  ดังน้ัน การที่เจาพนักงานทองถ่ินจะใชอํานาจออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารในบริเวณที่มีการจัดสรรที่ดินจึงตองพิจารณาใหเปนไปตามแผนผัง 
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินดังกลาวดวย เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา คําขอ

                                                 
๑๕ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ขอ ๔ ในกฎกระทรวงน้ี  
 “การใชประโยชนที่ดิน” หมายความวา การใชที่ดินเพื่อประกอบกิจการใด ๆ ไมวากิจการน้ันจะกระทําบนพ้ืนดิน 

เหนือพื้นดิน หรือใตพื้นดิน และไมวาจะอยูภายในอาคารหรือนอกอาคาร 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๑๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อนุญาตกอสรางอาคารของผูฟองคดีมีลักษณะเปนการใชประโยชนเพื่อกิจการคา 
หรือธุรกิจใหเชา ซึ่งอาจสงผลใหมาตรฐานดานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
ไมเพียงพอตอการใชประโยชนของผูอยูอาศัยในโครงการจัดสรร การยื่นขออนุญาต
กอสรางอาคารของผูฟองคดีจึงผิดไปจากเจตนารมณของการใชประโยชนในที่ดิน 
ที่จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของหมูบานเมืองเอก โครงการ ๑ ที่จดแจง
ตามแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๑๖ และเปนการขัดตอเจตนารมณของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖  
ลงวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ ดิน  และกฎหมาย 
วาดวยการผังเมือง  ดังน้ัน การที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดี
กอสรางอาคารที่พักอาศัยรวมในที่ดินที่ตัง้อยูในโครงการจัดสรรที่ดินของหมูบานเมืองเอก 
โครงการ ๑ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีซ้ือที่ ดินโฉนดที่ ดินเลขที่ ๒๐๖๑๐ ตําบลหลักหก อําเภอ 
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปนที่ดินตามแผนผังการจัดสรรของบริษัท ย. อยูในหมูบาน
เมืองเอก โครงการ ๑  ตอมา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตกอสราง
อาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๕ ชั้น จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใชเปนที่พักอาศัยรวมจํานวน ๖๗ หอง 
นายกเทศมนตรีตําบลหลักหก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งไมอนุญาตใหกอสราง เน่ืองจากฝาฝน
ตอกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดินอันเปนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับกฎหมายควบคุมอาคาร  
ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งดังกลาว  ตอมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตจังหวัดปทุมธานี 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา การใหเหตุผลในคําสั่งไมอนุญาตใหกอสรางอาคาร
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชัดเจนถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
และไมเปนไปตามแบบคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น (แบบ น. ๒) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ 
(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งไมไดระบุ
เหตุผลวาการกอสรางขัดหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวง
หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อยางไร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมี
คําวินิจฉัยอุทธรณใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงหนังสือคําสั่ง
ไมอนุญาตใหถูกตองพรอมเหตุผลใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังอนุญาตใหผูฟองคดี
กอสรางอาคารที่พักอาศัยตามคําขอ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๓๕ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ หรือพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน หากมีการกําหนด
มาตรฐานหรือเง่ือนไขเพ่ือประโยชนเก่ียวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณูปโภคและการผังเมือง ตลอดจนการอ่ืน 
ที่จําเปนในการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ไวในแผนผัง โครงการและวิธีการ 
ในการจัดสรรที่ดินแลว ถือวาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินดังกลาวมีผลผูกพัน
เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ดังน้ัน การที่เจาพนักงานทองถิ่น
จะใชอํานาจออกใบอนุญาตกอสรางอาคารในบริเวณที่มีการจัดสรรที่ดินจึงตองพิจารณา 
ใหเปนไปตามแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ซ่ึงจัดทําขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การจัดสรรที่ ดินเพ่ือประโยชนเก่ียวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
การคมนาคม การจราจร ความปลอดภัย การสาธารณูปโภค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่น 
ที่จําเปนในการจัดสรรที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ดวย เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดิน 
ของผูฟองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๑๐ เปนที่ดินตามแผนผังการจัดสรรของบริษัท ย.  
ที่ตั้งอยูในโครงการจัดสรรที่ดินของหมูบานเมืองเอก โครงการ ๑ ซ่ึงเดิมที่ดินดังกลาวอยูใน
โครงการจัดสรรของบริษัท ม. ที่ไดยื่นแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) 
ตอคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ ดิน เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๖ ตามขอ ๓๒๑๖  
ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ประกอบกับขอ ๑๑๗ 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ .ศ . ๒๕๑๖) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ 
                                                 

๑๖ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 ขอ ๓๒ ผูใดทําการจัดสรรที่ดินอยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

และไดจําหนายที่ดินจัดสรรไปแลวบางสวน หรือไดจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือไดปรับปรุงที่ดินจัดสรร 
ใหเปนที่อยูอาศัย ที่ประกอบการพาณิชย หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรมไปแลวบางสวน เม่ือผูน้ันไดยื่นรายการและแสดง
หลักฐานตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตอคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 
ใชบังคับ ก็ใหทําการจัดสรรท่ีดินน้ันตอไปไดโดยไมตกอยูภายใตบังคับแหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี เวนแตกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินใหอยูภายใตบังคับแหงขอ ๓๐ ดวย 

๑๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 ขอ ๑ ผูใดทําการจัดสรรที่ดินอยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไดจําหนายที่ดินจัดสรรไปแลวบางสวน หรือไดจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
หรือไดปรับปรุงที่ดินจัดสรรใหเปนที่อยูอาศัย ที่ประกอบการพาณิชย หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรมไปแลวบางสวน  
ถาประสงคจะทําการจัดสรรที่ดินน้ันตอไป ใหยื่นรายการและแสดงหลักฐานตามแบบ จ.ส. ๑ ทายกฎกระทรวงน้ีตอเจาพนักงานที่ดิน
ทองที่ซ่ึงที่ดินน้ันตั้งอยู จํานวน ๒ ชุด 

 หลักฐานที่ยื่นจะใชสําเนาหรือภาพถายก็ได 



 
๑๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ฉบับดังกลาว โดยแผนผังโครงการกําหนดใหเปนประเภทที่อยูอาศัยแบบธรรมดาทั่วไปสําหรับ 
ผูซ้ือที่ดิน เม่ือตอมาบริษัท ย. ไดเขาสวมสิทธิดําเนินการจัดสรรที่ดินดังกลาว โดยมีเง่ือนไขวา
จะดําเนินการจัดสรรที่ดินตอไปตามที่ไดรับอนุญาตและจะปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือขอบังคับ
เก่ียวกับการจัดสรรที่ดินที่มีอยูในขณะนั้นและตอไปภายหนาทุกประการ บริษัท ย. จึงตอง
ผูกพันที่จะตองดําเนินการจัดสรรที่ดินตามโครงการดังกลาวใหเปนไปตามแผนผังโครงการ 
ที่บริษัท ม. ไดแจงไวตอเจาพนักงานที่ดินทองที่ตามแบบ จ.ส. ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๑๖ กรณีจึงมีผลทําใหที่ดินของผูฟองคดีตองถูกผูกพันตามขอกําหนดตามเจตนารมณ 
ของการใชประโยชนในที่ดินที่จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของหมูบานเมืองเอก 
โครงการ ๑ ดวย  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ลงวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๐ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขออนุญาตกอสรางอาคารชนิด ค.ส.ล. ขนาด ๕ ชั้น จํานวน  
๑ หลัง ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๖๑๐ โดยภายในตัวอาคารมีการแบงก้ันหองเพ่ือจัดทํา
เปนหองพักอาศัยมีจํานวน ๖๗ หอง เพ่ือใชเปนที่พักอาศัยรวม จึงเปนการขออนุญาตกอสราง
อาคารโดยมีเจตนาเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชเปนที่พักอาศัย อันมีลักษณะเปนการใชประโยชน 
เพ่ือกิจการคาหรือธุรกิจใหเชา เขาลักษณะเปนอาคารที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่ประกอบกิจการ
พาณิชย ซ่ึงหากมีการกอสรางอาคารลักษณะดังกลาวในโครงการจัดสรรที่ดินยอมสงผลให
จํานวนผูอาศัยในโครงการจัดสรรที่ ดินมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  อาจสงผลใหมาตรฐาน 
ดานสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไมเพียงพอตอการใชประโยชนของผูอยูอาศัย  
การเพ่ิมความหนาแนนของผูอยูอาศัยดังกลาวยอมกระทบตอสิทธิในการดํารงชีพอยูได 
อยางปกติ จึงเห็นไดวาผูฟองคดียื่นขออนุญาตกอสรางอาคารโดยผิดไปจากเจตนารมณ 
ของการใชประโยชนในที่ดินที่จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของหมูบานเมืองเอก 
โครงการ ๑ ที่จดแจงตามแบบรายการและหลักฐานการจัดสรรที่ดิน (แบบ จ.ส. ๑) ฉบับลงวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๑๖ และเปนการขัดตอเจตนารมณของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายวาดวยการผังเมือง  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคารที่พักอาศัยรวม 
ในที่ดินที่ตั้งอยูในโครงการจัดสรรที่ดินของหมูบานเมืองเอก โครงการ ๑ น้ัน จึงเปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๖/๒๕๕๖) 
 

   การที่หนวยงานทางปกครองผูรับแจงออกใบรับแจงลงวันที่ถัดจาก
วันแจงเพราะเหตุที่เอกชนผูแจงชําระคาธรรมเนียมลวงเลยเวลาราชการนั้น เปนเร่ือง
การบริหารจัดการภายในของหนวยงานทางปกครองผูรับแจงเอง เพราะตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ .ศ .  ๒๕๒๒  บัญญัติใหการออกใบรับแจง 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การกอสรางอาคารตองออกภายในวันที่ไดรับการแจงหรือหลังจากที่ไดรับเอกสาร
ครบถวนและผูแจงชําระคาธรรมเนียมแลว  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดแจงการกอสรางอาคารและชําระคาธรรมเนียมตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
แมการชําระคาธรรมเนียมดังกลาวจะมีข้ึนเม่ือลวงเลยเวลาราชการและเวลาที่ตอง 
สงเงินใหกลุมงานคลัง ก็ตองถือวาผูฟองคดีแจงการกอสรางอาคารโดยถูกตองครบถวน
ตั้งแตวันดังกลาว เจาพนักงานทองถิ่นจึงตองออกใบรับแจงใหตั้งแตวันน้ัน อันเปนวัน
กอนที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีผล 
ใชบังคับในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙  นอกจากนี้ การที่ผูฟองคดีไดทําสัญญาวาจาง
งานเสาเข็มมีกําหนดเร่ิมงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถือไดวาผูฟองคดีไดใชประโยชน
ในที่ดินมากอนที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ใชบังคับ  
การท่ีหนวยงานทางปกครองแจงขอทักทวงวาอาคารของเอกชนผูแจงขัดหรือแยง 
ตอกฎกระทรวงดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีประสงคกอสรางอาคารชุด และไดทําสัญญาวาจางบริษัท ซ.  
ใหดําเนินงานขุดเจาะฝงเสาเข็ม โดยมีกําหนดเร่ิมงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ตอมา  
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูฟองคดีไดยื่นแจงความประสงคกอสรางอาคารดังกลาว 
ตอกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เจาหนาที่ตรวจเอกสารแลวเห็นวาครบถวนตามมาตรา ๓๙ 
ทวิ (๑) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงจัดลําดับใหผูฟองคดีชําระ
คาธรรมเนียม แตเม่ือถึงลําดับชําระคาธรรมเนียมของผูฟองคดี ปรากฏวาลวงเลยเวลาราชการ
และเวลาที่จะตองสงเงินไปยังกลุมงานคลัง เจาหนาที่จึงลงวันที่ในใบเสร็จรับเงินเปนวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ และในวันรุงขึ้นผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ไดออกใบแจงการกอสราง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ใหแกผูฟองคดี  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ เห็นวาอาคารของผูฟองคดีมีอัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมตอพ้ืนที่ดินเกินกวาที่กฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีหนังสือ
แจงขอทักทวงตอผูฟองคดี โดยใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงการกอสราง 
และรายการประกอบแบบแปลนใหถูกตองภายใน ๓๐ วัน นับจากวันรับหนังสือ สวนเรื่อง
อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพ้ืนที่ดินยังไมไดแจงใหผูฟองคดีแกไข เน่ืองจากเห็นวาเปนปญหา
ขอกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใชกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดความวา กรณีที่ 
ผูไดรับใบแจงกอสรางอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ยังไมได
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เริ่มดําเนินการกอสรางอาคารตามใบรับแจง ไมอาจถือวาไดมีการใชประโยชนที่ดินมากอน
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงประกาศใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีวากรณีอาคาร 
ของผูฟองคดีที่ยื่นแจงตามใบรับแจง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ยังมิไดทําการกอสราง
หลังจากที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลบังคับ ทําให
อาคารที่ยื่นแจงขัดกฎกระทรวงฉบับดังกลาวในเร่ืองอัตราสวนพ้ืนที่อาคารรวมตอพ้ืนที่ดิน 
(FAR) ผูฟองคดีจึงอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) แตผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการออกใบรับแจงใหแกผูฟองคดี และขอใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ตามมาตรา ๓๙ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองออกใบรับแจงการกอสรางอาคารภายในวันที่ไดรับการแจง 
หลังจากที่ไดรับเอกสารครบถวนและผูแจงชําระคาธรรมเนียมแลว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ออกใบรับแจงการกอสราง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพราะลําดับการชําระคาธรรมเนียม
ของผูฟองคดีลวงเลยเวลาราชการ ทั้งที่ผูฟองคดีแจงการกอสรางและชําระคาธรรมเนียมตั้งแต
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึงเปนเรื่องการบริหารจัดการภายในของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และตองถือวาผูฟองคดีแจงการกอสรางอาคารตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถูกตองครบถวน 
ตามกฎหมายตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แลว  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาพฤติการณ 
ของผูฟองคดีที่ทําสัญญาวาจางงานเสาเข็ม มีกําหนดเร่ิมงานวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
จะเห็นไดวาผูฟองคดีไดใชประโยชนที่ ดินมากอนที่กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ จะมีผลใชบังคับในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ดังน้ัน  
ขอทักทวงของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษาใหเพิกถอนหนังสือแจงขอทักทวงของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่มีหนังสือแจงขอทักทวงและวันที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณแลวแตกรณี 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๕/๒๕๕๖) 
 

   การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารหรือสวนของอาคารล้ําเขาไป 
ในที่สาธารณะตองได รับอนุญาตจากเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ ดูแลรักษา 
ที่สาธารณะน้ันเสียกอน แลวนําหลักฐานการไดรับอนุญาตดังกลาวมายื่นตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นเพื่อขอรับใบอนุญาตกอสรางตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตอไป 
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เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียังไมไดขออนุญาตกอสรางสะพานลอยเชื่อมอาคาร
ตอผูมีหนาที่ดูแลรักษาท่ีสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร การท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 
มีคําสั่งไมอนุญาตใหกอสรางสะพานลอยเชื่อมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
จึงชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคาร ๒ หลัง ซ่ึงอาคารทั้งสองตั้งอยู 
ฝงตรงขามกันคนละฝงของซอยสุขุมวิท ๑๓ ที่มีความกวางประมาณ ๗.๐๐ เมตร ผูฟองคดี 
ยื่นคําขออนุญาตเพ่ือกอสรางสะพานลอยเชื่อมระหวางอาคารท้ังสองเพ่ือใชเปนทางเดินขาม 
ซอยสุขุมวิท ๑๓ ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางสะพานลอยเชื่อมระหวางอาคารดังกลาว ผูฟองคดี 
จึงอุทธรณไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยใหเพิกถอนคําส่ังไมอนุญาตดังกลาวและใหพิจารณาออกคําส่ังใหม
ใหถูกตองตอไป เน่ืองจากคําสั่งดังกลาวมิไดมีการระบุวาขัดตอกฎหมายควบคุมอาคารอยางไร  
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีกอสราง
สะพานลอยเชื่อมอาคารตามคําขอของผูฟองคดี เน่ืองจากขัดตอกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๔๐ ผูฟองคดี
อุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๐ ที่ไมอนุญาตใหกอสรางสะพานลอยเชื่อมอาคาร และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารหรือสวนของอาคารล้ําเขาไปในที่สาธารณะ
ไมสามารถกระทําได เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา 
ที่สาธารณะน้ัน ตามขอ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกรณีน้ีเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ (๑๐)๑๘ 

                                                 
๑๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
 มาตรา ๘๙  ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ ดําเนินกิจการในเขต

กรุงเทพมหานครในเร่ืองดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๑๐) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๑๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒  ดังนั้น ผูฟองคดีจะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณะดังกลาว
เสียกอนจึงจะขอรับใบอนุญาตกอสรางตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได  
เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีรับฟงไดวา สะพานลอยเชื่อมอาคารที่ผูฟองคดีขออนุญาตกอสรางมีสวนรุกล้ํา
เขาไปในที่สาธารณะและผูมีหนาที่ดูแลที่สาธารณะยังไมอนุญาต ทําใหการขออนุญาตกอสราง
สะพานขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๔๐ ผูฟองคดีจึงตองขออนุญาตกอสรางสะพานดังกลาวตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ในฐานะผูมีหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครกอน และนําหลักฐาน 
การได รับอนุญาตดังกลาวมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับใบอนุญาตกอสราง 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตอไป  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางสะพานลอยเชื่อมระหวางอาคาร 
ตามคดีน้ี จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว และเม่ือไดวิ นิจฉัยแลววาคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชอบดวยกฎหมาย คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๐ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๒/๒๕๕๖) 
 

  ๑.๒.๒ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ 
 

   ที่ดินที่จดทะเบียนเปนภาระจํายอมเพื่อใหบุคคลที่พักอาศัยบริเวณ
ดังกลาวใชเปนเสนทางสัญจรเขาออกสูถนนสาธารณะ เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงที่ฟงไดวา
ที่ดินดังกลาวตกเปนทางหรือถนนสาธารณะแลว ยอมสามารถใชเปนสถานที่กอสราง
อาคารได การที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคารบนที่ดินแปลงดังกลาว 
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตเลขที่ 
๔๑๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น 
จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใชเปนที่พักอาศัยในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ 
โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ ตกเปนทางภาระจํายอมใชเปนทางเดิน ทางรถยนตของผูพักอาศัย
ในอาคารเลขที่ ๕๗๗/๑๙๔ ถึงเลขที่ ๕๗๗/๒๐๒ รวม ๙ หลังคาเรือน อาคารดังกลาวมีความสูง
จากพ้ืนที่ดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา ๒๒.๘๐ เมตร พ้ืนที่อาคารรวม ๓,๖๕๐ ตารางเมตร  
ตั้งอยูตรงขามบานของผูฟองคดี  ตอมา ผูฟองคดีรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูอํานวยการ



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๑ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สํานักการโยธา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผู อํานวยการเขตบางกอกใหญ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
และกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) วาไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางอาคารดังกลาว 
ผลการตรวจสอบปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดทําการกอสรางอาคารเพิ่มเติมผิดไปจากที่ไดรับ
อนุญาต คือ ดานหนาอาคารมีการกอสรางรั้ว หลังคาโครงเหล็ก สระวายนํ้า ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
จึงไดมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ระงับการกอสรางอาคาร หามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร 
ใหดําเนินการแกไขและยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร และใหร้ือถอนอาคารที่ไดดัดแปลง
ตอเติมโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ยกเวนรั้วและสระวายน้ําเพราะไมถือวาเปนอาคาร ผูฟองคดี
เห็นวาการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากอาคารพิพาท
เปนอาคารขนาดใหญ การดําเนินการกอสรางอาคารขัดตอพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว และกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ เก่ียวกับความสูงของอาคาร 
ทางสาธารณะ ทางเขาออกรถยนต การเวนระยะจากแนวเขตที่ดิน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดรับอนุญาตใหกอสราง
อาคาร ๘ ชั้นบนที่ดินดังกลาว เปนที่ดินที่ไดจดทะเบียนเปนภาระจํายอมเพ่ือใหบุคคลผูอยูอาศัย
ในอาคารเลขที่ ๕๗๗/๑๙๔ ถึงเลขที่ ๕๗๗/๒๐๒ ใชเปนเสนทางสัญจรเขาออกสูถนนสาธารณะ
เปนประจํา และไมปรากฏหลักฐานวาเจาของที่ดินไดอุทิศหรือโอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ 
ใหเปนทางหรือถนนสาธารณะ ประกอบกับบันทึกถอยคําของผูที่พักอาศัยในบานเลขที่ ๕๗๗/๑๙๕ 
บานเลขที่ ๕๗๗/๑๙๖ และบานเลขที่ ๕๗๗/๑๙๙ ก็ยืนยันวา ทางหรือถนนพิพาทเปนถนนสวนบุคคล
ที่ใชเฉพาะผูพักอาศัยบนถนนนี้เทาน้ัน ถึงแมผูฟองคดีจะยืนยันและไดแสดงภาพถายของประชาชน
ที่มาใชทางหรือถนนดังกลาว แตการที่ประชาชนมาใชทางหรือถนนดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาต
หรือไดรับความยินยอมจากผูถูกฟองคดีที่ ๕ กับพวก หรือการใชทางหรือถนนโดยถือวิสาสะก็ตาม 
ทางหรือถนนพิพาทหาตกเปนทางหรือถนนสาธารณะไม  อีกทั้ง ทางหรือถนนพิพาทดังกลาว
ปลายทางหรือถนนไปสิ้นสุดจดคลองวัดดีดวดไมสามารถผานไปที่ใดได นอกจากบุคคลผูอาศัย
ในอสังหาริมทรัพยที่เปนที่ตั้งของอาคารเลขที่ ๕๗๗/๑๙๔ ถึงเลขที่ ๕๗๗/๒๐๒ เทาน้ัน  
จึงรับฟงไดวา ทางหรือถนนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๗๒ ไมใชถนนสาธารณะตามขอ ๑๑๙ 
                                                 

๑๙ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนท่ีเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได  ทั้งน้ี ไมวาจะมี

การเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 



 
๑๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไมไดกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น ริมทางหรือถนนสาธารณะ 
การกอสรางอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๕ จึงไมอยูภายใตขอบังคับตามขอ ๗๑๒๐ ของขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๔๙ วรรคหน่ึง๒๑ ของขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และขอ ๔๔๒๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ สําหรับกรณีการกอสรางรั้ว ผูถูกฟองคดีกอสรางรั้วมีความสูงประมาณ  
๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร ไมไดกอสรางติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะ 
หรือทางหรือถนนสาธารณะ โดยกอสรางติดทางหรือถนนบนที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๑๘๗๖  
และการกอสรางรั้วดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๕ มิไดมีเจตนาสรางเปนรั้วชั่วคราวเพ่ือปองกันวัสดุ
รวงหลนในขณะกอสรางเทาน้ัน แตเปนการกอสรางโดยมีเจตนาเพื่อคุมครองความปลอดภัย 
ของชีวิต รางกาย และทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๕ จึงไมถือวาเปนการกอสรางอาคาร และไมอยู
ในบังคับตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง๒๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การกอสรางรั้วจึงชอบดวยกฎหมาย  สวนกรณี
การกอสรางสระวายนํ้า ปรากฏวาสระวายนํ้ามีขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร ลึก ๑ เมตร ถึง ๑.๕๐ เมตร 
และมีความสูงจากระดับพ้ืนดินไมเกิน ๑.๒ เมตร ปราศจากหลังคาและสิ่งกอสรางปกคลุม  
 

                                                 
๒๐ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๗๑ หามมิใหปลูกสรางอาคารสูงกวาระดับพื้นดินเกินสองเทาของระยะจากผนังดานหนาของอาคารจดแนวถนน

ฟากตรงขาม 
๒๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๔๙ ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหน่ึงจุดใด ตองไมเกิน ๒ เทาของระยะราบ วัดจากจุดน้ันไปต้ังฉากกับ 

แนวถนนดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารนั้นที่สุด 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๔๔ ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหน่ึงจุดใด ตองไมเกินสองเทาของระยะราบ วัดจากจุดน้ันไปตั้งฉาก 

กับแนวเขตดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารนั้นที่สุด 
 ความสูงของอาคารใหวัดแนวด่ิงจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่กอสรางข้ึนไปถึงสวนของอาคารที่สูงที่สุด 

สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
๒๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ขอ ๑๐ ในการกอสรางอาคารที่มีความสูงตั้งแต ๑๐.๐๐ เมตร ข้ึนไปที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารดานนอก 
ถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวากึ่งหน่ึงของความสูงของอาคารนั้น ผูไดรับใบอนุญาต 
หรือผูดําเนินการตองจัดใหมีร้ัวชั่วคราวสูงไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร ปดก้ันตามแนวเขตที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือที่ดิน 
ตางเจาของหรือผูครอบครอง และมีส่ิงปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๓ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงถือไดวาสระวายน้ําดังกลาวเปนที่วางตามขอ ๑๒๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ  
และไมเปนอาคารตามความหมายมาตรา ๔๒๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ตองมีแนวรน
หางจากแหลงนํ้าสาธารณะ (คลองวัดดีดวด) ไมนอยกวา ๓ เมตร ตามขอ ๔๒๒๖ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และสระวายนํ้าดังกลาวมีขนาด ๔ เมตร x ๘ เมตร ลึก ๑ เมตร  
ถึง ๑.๕๐ เมตร สูงเทากับพ้ืนชั้นลาง (+๐.๔๐ เมตร) มีขนาดความจุไมถึง ๑๐๐ ลูกบาศกเมตร  
 

                                                 
๒๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๑     ฯลฯ    ฯลฯ 
 “ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุม ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวอาจจะจัดใหเปนบอนํ้า 

สระวายนํ้า บอพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหหมายความรวมถึงพื้นที่
ของส่ิงกอสราง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และไมมีหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุมเหนือระดับน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นซ่ึงบุคคล 

อาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง 
(๑) อัฒจันทรหรือส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 
(๒) เข่ือน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายนํ้า อูเรือ คานเรือ ทานํ้า ทาจอดเรือ ร้ัว กําแพง หรือประตู ที่สรางข้ึน

ติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือส่ิงที่สรางข้ึนใหบุคคลทั่วไปใชสอย 
(๓) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปาย 

(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรือมีนํ้าหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน 
สิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากท่ีสาธารณะซ่ึงเม่ือวัดในทางราบแลว ระยะหางจากที่สาธารณะมีนอยกวา
ความสูงของปายน้ันเม่ือวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีนํ้าหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พื้นที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารที่กําหนด 
ตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) ส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งน้ี ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย 

๒๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ขอ ๔๒ อาคารท่ีกอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงนํ้าสาธารณะ เชน แมนํ้า คูคลอง ลํารางหรือลํากระโดง  
ถาแหลงนํ้าสาธารณะน้ันมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะน้ันไมนอยกวา  
๓ เมตร แตถาแหลงนํ้าสาธารณะน้ันมีความกวางตั้งแต ๑๐ เมตรข้ึนไป ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะน้ัน
ไมนอยกวา ๖ เมตร 
  สําหรับอาคารท่ีกอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงนํ้าสาธารณะขนาดใหญ เชน บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ตองรนแนวอาคาร
ใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะน้ันไมนอยกวา ๑๒ เมตร 
 ทั้งน้ี เวนแต สะพาน เข่ือน ร้ัว ทอระบายนํ้า ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ หรือที่วางที่ใชเปนที่จอดรถไมตองรน 
แนวอาคาร 



 
๑๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงไมเปนอาคารตามความหมายขอ ๑ (๒)๒๗ ของกฎกระทรวงกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืน 
เปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไมอยูในบังคับตามขอ ๑ (๒) 
ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน การกอสรางสระวายนํ้าจึงชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น จึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปฏิบัติหนาที่ ในการรื้อถอนอาคาร 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๕ สวนที่กอสรางดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กํากับดูแลใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๒/๒๕๕๕) 
 

   การท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กําหนดเก่ียวกับระยะหางของอาคารกับร้ัวหรือกําแพงที่จะตองเวนระยะจากถนนสาธารณะ
ไวตางกัน ยอมแสดงใหเห็นวามีเจตนารมณที่ตางกันในการควบคุมการกอสรางอาคาร 
ที่มีลักษณะซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได กับร้ัวหรือกําแพง ซึ่งมีลักษณะ 
เปนสิ่งที่มีไวเพื่อก้ันเขต  ดังน้ัน ความหมายของคําวา “อาคาร” ที่จะตองมีระยะถอยรน
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จึงมิไดหมายความรวมถึงรั้วหรือกําแพง 
ซึ่งมีบทบัญญัติกําหนดไวเปนการเฉพาะ กรณีถือไมไดวารั้วหรือกําแพงที่พิพาทในคดี  
มีลักษณะเปนอาคารที่จะตองมีการรนแนวตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว 
แตอยางใด การที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตใหแกผูรองสอดกอสรางรั้วกําแพง
โดยไมตองรนแนวร้ัวกําแพงหางจากถนนสาธารณะ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง (ผูถูกฟองคดี) ไดออกใบอนุญาตเลขที่ ๖๔/๒๕๕๐ 
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ใหนาง พ. (ผูรองสอด) กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น จํานวน ๔ คูหา 
เพ่ืออยูอาศัยบนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๓๕๔ เลขที่ ๒๖๓๕๕ เลขที่ ๒๖๓๕๖ และเลขที่ ๖๒๘  
ตอมา มารดาของผูฟองคดีและชาวบานที่มีบานพักอาศัยในซอย ๗ ถนนผดุงดอนยอ ไดมีหนังสือ
ถึงผูถูกฟองคดีขอใหตรวจสอบแนวเขตการกอสรางดังกลาวเน่ืองจากเห็นวามีการกอสราง 

                                                 
๒๗ กฎกระทรวงกําหนดส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๑ ใหส่ิงที่สรางข้ึนดังตอไปน้ี เปนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) สระวายนํ้าภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต ๑๐๐ ลูกบาศกเมตรข้ึนไป 
ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๕ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยไมเวนระยะหางจากถนนสาธารณะตามกฎหมาย ผูถูกฟองคดีจึงไดตรวจสอบเอกสารแบบแปลน 
เอกสารสิทธิที่ดินและระวางแผนที่ แตไมปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาไดมีการยกใหที่ดิน 
หรือแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน  ตอมา ผูฟองคดีไดนําโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๒๔  
ไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวา นาย ผ. เปนเจาของกรรมสิทธิ์
ที่ดินและไดโอนเปนทางสาธารณะใหแกเทศบาลเมืองพัทลุง เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงที่ดิน
ดังกลาวติดกับโฉนดท่ีดินเลขที่ ๒๖๓๕๔ ของผูรองสอดทางดานทิศตะวันตก เม่ือผูถูกฟองคดี 
ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวปรากฏวา ใบอนุญาตกอสรางอาคารท่ีออกใหแกผูรองสอดไมได 
กันระยะถอยรน ตามเง่ือนไขของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกลาว และใหผูรองสอดยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารใหมภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่
ไดรับคําสั่ง ซ่ึงผูรองสอดไดปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวโดยปรับลดการกอสรางเปนอาคาร ๓ คูหา 
และไดยื่นคําขอกอสรางรั้วกําแพงกั้นอาณาเขตบนที่ดินดังกลาวโดยใชฐานที่กอสรางอาคารเดิม
จากสวนที่ปรับลดลงโดยเปลี่ยนเปนฐานกอสรางรั้วกําแพง ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดอนุญาตใหผูรองสอด
กอสรางรั้วกําแพงได ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผูฟองคดีเห็นวาการที่ 
ผูถูกฟองคดีอนุญาตใหผูรองสอดใชฐานอาคารที่กอสรางเดิมใหเปนรั้วกําแพงโดยไมถอยรนแนวเขต
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน
ใบอนุญาตกอสรางอาคารดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สิ่งปลูกสรางกอดวยอิฐเปนแนวตั้งก้ันระหวางที่ดิน
ของผูรองสอดกับซอย ๗ ถนนผดุงดอนยอ ไมมีสวนใดเชื่อมตอกับสวนกอสรางในดานตั้ง 
ซ่ึงก้ันดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารใหเปนหลังหรือเปนหนวยแยกจากกันของอาคาร
ของผูรองสอด จึงไมมีลักษณะเปนผนังอาคาร ตามขอ ๑๒๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ แตมีลักษณะเปนรั้วกําแพงท่ีสรางขึ้นติดตอกับซอย ๗ ถนนผดุงดอนยอ  
ซ่ึงปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวา นาย ผ. เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและไดโอนเปนทางสาธารณะ
ใหแกเทศบาลเมืองพัทลุง เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงถือวาร้ัวกําแพงดังกลาวสรางขึ้นติดตอกับ 
ที่สาธารณะ จึงเปนอาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ทั้งนี้  

                                                 
๒๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

"ผนัง" หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซ่ึงกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารใหเปนหลังหรือเปนหนวย
แยกจากกัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๑๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือพิจารณาขอ ๔๑ วรรคหนึ่ง๒๙ ขอ ๕๓๐ และขอ ๔๗๓๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวกําหนดเก่ียวกับระยะการรนแนวอาคารที่กอสราง
หรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ กับร้ัวหรือกําแพงที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับถนนสาธารณะ
ไวแตกตางกัน  ดังนั้น แมตามมาตรา ๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
จะกําหนดใหอาคารหมายความรวมถึงรั้วที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่
สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอยดวยก็ตาม แตเน่ืองจากไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ กําหนดเก่ียวกับระยะหางของอาคารกับร้ัวหรือกําแพงที่จะตองเวนระยะ 
จากถนนสาธารณะไวตางกัน ยอมแสดงใหเห็นวากฎกระทรวงดังกลาวมีเจตนารมณที่ตางกัน 
ในการควบคุมการกอสรางอาคารท่ีมีลักษณะซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได กับรั้ว 
หรือกําแพง ซ่ึงมีลักษณะเปนสิ่งที่มีไวเพ่ือก้ันเขต และโดยที่ขอ ๔๗ ของกฎกระทรวงดังกลาว 
กําหนดควบคุมเฉพาะความสูงของรั้วเทาน้ัน มิไดหามกอสรางร้ัวหรือกําแพงติดทางสาธารณะ
แตอยางใด ประกอบกับคณะกรรมการควบคุมอาคารซึ่งมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกลาวก็ไดยืนยันวา การรนแนวอาคารใหหางจากทางสาธารณะ
ไมไดมีความหมายรวมถึงรั้วที่กอสรางริมทางสาธารณะดวย  ดังนั้น ความหมายของคําวา 
“อาคาร” ที่จะตองมีระยะถอยรนตามกฎกระทรวงดังกลาวจึงมิไดหมายความรวมถึงรั้ว 
หรือกําแพง กรณีจึงถือไมไดวาร้ัวหรือกําแพงที่พิพาทดังกลาวมีลักษณะเปนอาคารที่จะตอง 
มีการรนแนว ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ แตอยางใด การท่ี 
ผูถูกฟองคดีออกใบอนุญาตลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ใหแกผูรองสอดกอสรางรั้วกําแพง 
โดยไมตองรนแนวรั้วกําแพงหางจากถนนสาธารณะ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๖/๒๕๕๗) 
                                                 
 ๒๙-๓๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๕ ร้ัวหรือกําแพงกั้นเขตที่อยูมุมถนนสาธารณะที่มีความกวางตั้งแต ๓ เมตรข้ึนไปและมีมุมหักนอยกวา 
๑๓๕ องศา ตองปาดมุมร้ัวหรือกําแพงก้ันเขตน้ัน โดยใหสวนที่ปาดมุมมีระยะไมนอยกวา ๔ เมตร และทํามุมกับแนวสาธารณะ
เปนมุมเทา ๆ กัน 
 ขอ ๔๑ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา ๖ เมตร ใหรนแนวอาคาร 
หางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร 
 อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ 
ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายหรือคลังสินคา ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ 
 (๑) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ 
อยางนอย ๖ เมตร 

 (๒) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต ๑๐ เมตรข้ึนไป แตไมเกิน ๒๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากเขต
ถนนสาธารณะอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางของถนนสาธารณะ 

 (๓) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรข้ึนไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย 
๒ เมตร 
 ขอ ๔๗ ร้ัวหรือกําแพงท่ีสรางข้ึนติดตอหรือหางจากถนนสาธารณะนอยกวาความสูงของร้ัว ใหกอสรางได 
สูงไมเกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเทาหรือถนนสาธารณะ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๗ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   อนุสัญญาแรมซาร  (Ramsar Convention) เปนขอตกลงระหวาง
รัฐบาลซึ่งกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการอนุรักษ
แหลงที่อยูอาศัยที่เปนพ้ืนที่ชุมนํ้า แตการใชประโยชนในพ้ืนที่ดังกลาวตองเปนไปตาม
กฎหมายภายในของแตละประเทศ เม่ือปรากฏวา ในพื้นที่บริเวณที่มีขอพิพาทมีการ 
ใชบังคับกฎหมายวาดวยการผังเมือง ในการพิจารณาอนุญาตใหบุคคลใดกอสรางอาคาร
ในบริเวณดังกลาว เจาพนักงานทองถิ่นจึงตองคํานึงถึงเงื่อนไขตาง ๆ ตามกฎหมาย 
วาดวยการผังเมืองน้ันดวย เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีปรากฏวา อาคารที่ขออนุญาต
กอสรางซึ่งจะใชเปนคลังกาซมิไดมีลักษณะตองหามมิใหกอสรางในพื้นที่ตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง การท่ีเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารในบริเวณ
ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และโดยที่อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง
เปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ซึ่งเม่ือ 
การกอสรางอาคารแลวเสร็จและเจาหนาที่ไดไปตรวจสอบแลวเห็นวา เปนการกอสราง
โดยถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตจึงไดออกใบรับรองใหตามคําขอของผูขออนุญาตจึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) ลําดับ 
ที่ ๑๑๐ ซ่ึงมีขอตกลงระหวางรัฐบาลกําหนดกรอบในการทํางานสําหรับความรวมมือระหวางประเทศ
เพ่ือการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัยที่เปนพ้ืนที่ชุมนํ้า มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑  
ทั้งน้ี ประเทศไทยไดสงพ้ืนที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นทะเบียนเปนพ้ืนที่ชุมนํ้าโลกในลําดับทะเบียนเลขที่ ๑๐๙๙ บริเวณ
ดังกลาวจึงถูกจัดอยูในพ้ืนที่ชุมนํ้าระดับนานาชาติที่ตองไดรับการอนุรักษไวตามอนุสัญญา 
แรมซาร และตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓  ตอมา ปรากฏวารองนายก
องคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง รักษาราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางจะเกร็ง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออกใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ใหบริษัท ป. (ผูรองสอด 
ที่ ๑) กอสรางอาคารประเภทควบคุมการใชเพ่ือเปนสถานที่สําหรับเก็บ จําหนาย บรรจุกาซ 
ภายในเขตพื้นที่ชุมนํ้าตามอนุสัญญาแรมซาร และตามมติคณะรัฐมนตรี  ตอมา เม่ือการกอสราง
แลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบรับรองการกอสรางอาคาร ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐ 
ใหผูรองสอดที่ ๑ จากน้ัน ผูรองสอดที่ ๑ ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ
ตอกรมธุรกิจพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) เพ่ือขออนุญาตกอสรางถังเก็บและจายกาซและ
ประกอบกิจการบรรจุกาซเพ่ือจําหนาย ณ ลานบรรจุกาซ ตั้งอยูในโฉนดที่ดินที่ขออนุญาต 
กอสรางอาคารดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ  
ฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ใหผูรองสอดที่ ๑ ตามคําขอ ผูฟองคดีเห็นวา การท่ี 



 
๑๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร และใบรับรองการกอสรางอาคารดังกลาว 
ใหผูรองสอดที่ ๑ รวมถึงการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ อนุญาตใหผูรองสอดที่ ๑ ประกอบกิจการ 
บรรจุกาซเพ่ือการจําหนายในพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอดนั้น เปนการกระทําโดยไมสุจริต ใชดุลพินิจ
โดยวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยไมชอบดวยกฎหมาย ใชอํานาจหนาที่ตามอําเภอใจ บิดเบือน
วัตถุประสงคของกฎหมาย ไมมีพยานหลักฐานประกอบการวิเคราะหปญหาสภาพแวดลอม 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเม่ือ
ประชาชนในพ้ืนที่คัดคานการกอสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กรมธุรกิจ
พลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) กระทรวงพลังงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) และผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็เพิกเฉยไมปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งยี่สิบสามคนจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสราง ใบรับรองการกอสรางอาคาร และใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการบรรจุกาซที่เปนมูลพิพาทตามคดีน้ี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   อนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention) เปนขอตกลงระหวางรัฐบาล 
ซ่ึงกําหนดกรอบการทํางานสําหรับความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัย
ที่เปนพ้ืนที่ชุมนํ้า แตอนุสัญญาดังกลาวมิไดกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ 
ชุมนํ้าไว ประกอบกับมาตรา ๒ (๓) ของอนุสัญญาดังกลาว กําหนดใหการบรรจุพ้ืนที่ชุมนํ้าไว 
ในทะเบียนจักไมละเมิดอํานาจอธิปไตยของภาคีสมาชิกซ่ึงเปนเจาของดินแดนที่มีพ้ืนที่ชุมนํ้าน้ัน 
โดยปรากฏตามหนังสือของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่แจงผูถูกฟองคดีที่ ๗ มีขอความตอนหนึ่งวา การใชประโยชน 
ในพ้ืนที่ดังกลาว ทางสํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ําไมไดมีขอกําหนด กฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือหลักเกณฑเอาไวแตประการใด โดยใหเปนไปตามกฎหมายภายใน 
ของแตละประเทศ และแมตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ จะเห็นชอบ
มาตรการอนุรักษพ้ืนที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยใหหนวยงาน
ที่ มีหนาที่ รับผิดชอบดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในกรณีที่ พ้ืนที่ชุมนํ้า 
ที่มีความสําคัญน้ันเปนที่สาธารณประโยชน แตขณะที่เกิดขอพิพาทยังไมมีการดําเนินการ
ดังกลาวแตอยางใด  ดังน้ัน การใชประโยชนในพ้ืนที่พิพาทจึงตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
ของกฎหมายภายในประเทศ ซ่ึงปรากฏวา กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ขอ ๕ กําหนดใหการใชประโยชนที่ดินภายในเขต 
ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ 
ไดจําแนกประเภท โดยขอ ๖ (๔) กําหนดใหที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง ๔.๕ เปนสีมวงออน 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๙ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ และขอ ๑๐ กําหนดใหที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจน้ัน ใหใชประโยชนเพ่ือการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชน
หรือส่ิงแวดลอม และหามใชประโยชนในที่ดินเพ่ือกิจการดังตอไปน้ี (๑) โรงงานทุกประเภท  
เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดยไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอม ตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (๒) คลังสินคาที่ประกอบกิจการ
เก่ียวกับสารเคมีเพ่ือการขายสงหรือการผลิต... เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การยื่นขออนุญาตกอสราง
คลังบรรจุกาซและอาคารสํานักงานของผูรองสอดท่ี ๑ น้ัน เปนที่ดินที่อยูในบริเวณสีมวงออน  
จึงเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามขอ ๖ (๔) ของกฎกระทรวงดังกลาว ประกอบกับ
กิจการบรรจุกาซของผูรองสอดที่ ๑ มีขั้นตอนการดําเนินการโดยการรับกาซจากเรือขนสงกาซ
และจําหนายใหลูกคาประเภทโรงงานบรรจุกาซและสถานีบริการประเภทปมกาซตอไปน้ัน  
เขาขายเปนโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจัดเปนโรงงานบรรจุสินคา 
ในภาชนะโดยไมมีการผลิตซ่ึงจะตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๑๒๓๒ 
กอนจึงจะดําเนินการได ทั้งปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวา กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกใบอนุญาต
การประกอบกิจการโรงงาน ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ใหแกผูรองสอดที่ ๑ แลว จึงฟงไดวา 
การประกอบกิจการของผูรองสอดที่ ๑ เปนเพียงคลังเก็บกาซเพื่อรอการขนถายตอไปเทาน้ัน  
ไมมีขั้นตอนใดที่เปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม รวมทั้งไมใชคลังสินคาที่ประกอบกิจการ
เก่ียวกับสารเคมีเพ่ือการขายสงหรือการผลิต  ดังนั้น ที่ดินของผูรองสอดที่ ๑ จึงสามารถใช 
เพ่ือการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการบรรจุกาซไดตามขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๖ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ฯ  นอกจากน้ี แมการดําเนินกิจการของผูรองสอดที่ ๑ จะไมจําเปนตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมก็ตาม 
                                                 
 ๓๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๑๒ ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรี 
ที่ออกตามมาตรา ๓๒ 
  หามมิใหผูใดตั้งโรงงานกอนไดรับใบอนุญาต 
  การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและข้ันตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาต ถาการพิจารณาเบ้ืองตนเพียงพอที่จะอนุมัติ 
ในหลักการได ใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนที่พิจารณาไมแลวเสร็จไดตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ 
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถากรณีใดยังมิได 
มีหลักเกณฑกําหนดไวใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับ
โรงงานหรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการ
โรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได 



 
๑๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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แตผูรองสอดที่ ๑ ไดวาจางหนวยงานภาคเอกชนทําการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากโครงการดังกลาว ซ่ึงผลที่ออกมาปรากฏวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับต่ํา 
ถึงไมมีผลกระทบเกิดขึ้นเลย กรณีจึงมิไดเปนการดําเนินการที่ฝาฝนมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
แตอยางใด  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอนุญาตใหกอสรางคลังกาซของผูรองสอดที่ ๑  
จึงชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงคลังกาซดังกลาวเปนอาคารสําหรับใชเปนคลังสินคาจึงเปนอาคาร
ประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๑)๓๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังน้ัน เม่ืออาคารดังกลาวกอสรางแลวเสร็จและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบรับรอง
การกอสรางอาคารดังกลาวภายหลังจากไดสงเจาหนาที่สวนโยธาไปตรวจสอบแลวเห็นวา 
อาคารไดกอสรางแลวเสร็จจริงโดยถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตตามคําขอของผูรองสอดที่ ๑  
จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยมาตรา ๓๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวแลวเชนกัน สวนประเด็นเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายของการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการบรรจุกาซใหแกผูรองสอดที่ ๑ น้ัน เห็นวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา พ้ืนที่ 
ขออนุญาตกอสรางคลังกาซไมอยูในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ ขนาด
ของที่ดิน ระยะความปลอดภัย แบบแผนผัง และแบบกอสรางถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๒๙) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔  นอกจากน้ี จากการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ ระบบทอกาซ การติดตั้ งระบบไฟฟา เค ร่ืองใชไฟฟา 
                                                 
 ๓๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
        มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปน้ี 

(๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาการสาธารณสุขหรือกิจการอื่น  ทั้งน้ี ตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพื่อทําการ
ตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

หามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารน้ันเปนไป 
โดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจง 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารน้ันตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถ่ิน
มิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารน้ันใชหรือยินยอมใหบุคคลใด 
ใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได 

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่น
นอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทว ิ
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หรืออุปกรณไฟฟา ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา และเคร่ืองเสียงดังเม่ือกาซร่ัว พบวา 
ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ พิจารณาคําขอประกอบกิจการ
บรรจุกาซของผูรองสอดที่ ๑ แลวเห็นวา ผูรองสอดที่ ๑ ไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ
ครบถวนแลวและไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซใหแกผูรองสอดที่ ๑ จึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒/๒๕๕๘) 
 

 ๑.๓ ขอพิพาทเก่ียวกับการละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการกับผูฝาฝนกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร 
 

  ๑.๓.๑ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการกับ 
ผูกอสรางฯ อาคารโดยรุกล้ําที่สาธารณะ 
 

   การกอสรางอาคารที่จะอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย 
การควบคุมอาคารจะตองเปนการกอสรางภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตทองที่น้ัน ๆ เม่ือการกอสราง
อาคารพิพาทมีข้ึนกอนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงไมจําตองมีการขออนุญาต
กอสรางตอเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกรณี 
ไมอาจถือไดวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการใด ๆ กับอาคาร
ดังกลาว สําหรับการปูพ้ืนกระเบื้องเซรามิกภายในอาคาร แมจะเกิดข้ึนภายหลังจาก 
มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขต 
ทองที่น้ันแลว แตกรณีดังกลาวไมถือเปนการดัดแปลงอาคาร ตามขอ ๑ วรรคหนึ่ง (๓) 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไมอยูในบังคับที่จะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
เชนกัน 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือรองเรียนไปยังนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วาผูรองสอดสรางบานพักอาศัยบนที่ดินของวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
โดยไมมีสัญญาเชาที่ดินกับวัด และไมไดขออนุญาตกอสรางตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ อีกทั้งบุกรุก 
ที่สาธารณประโยชนริมถนนทางเขาวัดฯ บดบังดานหนาอาคารของผูฟองคดีที่ ๑ และบดบัง
ดานหนาที่ดินที่ผูฟองคดีที่ ๒ เชาจากวัดฯ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังใหผูรองสอดรื้อถอน
อาคารดังกลาวออกไป  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังใหผูรองสอดระงับการกอสรางตอเติม
อาคาร (บานพักอาศัย) ค.ส.ล. สูง ๒ เมตร โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
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แตปรากฏวาผูรองสอดยังคงกอสรางอาคารตอไปจนแลวเสร็จ ผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ
รองเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี  ตอมา สํานักงานคณะกรรมการติดตามและประสานงาน 
ตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจงผูฟองคดีที่ ๑ โดยสรุปวา จากการตรวจสอบ
อาคารของผูรองสอด ปรากฏวาอาคารดังกลาวตั้งอยูในบริเวณที่ ดินของวัดฯ และวัดฯ  
เปนผูครอบครองและจัดเก็บผลประโยชนทั้งหมด ผูรองสอดไมไดกอสรางในพื้นที่สาธารณประโยชน
ที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาท (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เปนผูดูแลรักษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีอํานาจ
ที่จะสั่งใหผูรองสอดร้ือถอนอาคารดังกลาวได แตผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหมี 
การร้ือถอนอาคารของผูรองสอด 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองสอดรับวาไดกอสรางอาคารพิพาทในที่ดิน
ของวัดฯ ประกอบกับวัดฯ ชี้แจงวา เดิมกรมการศาสนามีหนาที่ดูแลจัดการเก่ียวกับผลประโยชน
ของวัดฯ โดยกรมการศาสนาไดมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูดูแล และผูวาราชการจังหวัด
ไดมอบหมายใหนายอําเภอพระพุทธบาทเปนผูดูแล ซ่ึงในขณะนั้นมีผูพักอาศัยอยูในเขตที่ดิน
ของวัดฯ ทั้งที่ทําสัญญาเชาและที่ไมไดทําสัญญาเชา  ตอมา ประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๖ อําเภอ
พระพุทธบาท ไดโอนงานการจัดเก็บผลประโยชนของวัดฯ ใหอยูในความดูแลรักษาของวัดฯ  
ซ่ึงหากผูใดมีความประสงคจะเชาที่ดินหรือกระทําการใด ๆ จะตองแจงความประสงคโดยตรง 
ที่สํานักงานจัดประโยชนของวัดฯ โดยจะมีเจาหนาที่ไปดําเนินการสํารวจวาที่ดินแปลงที่มี 
ผูประสงคจะเชาเปนที่ดินที่อยูในเขตวัดหรือเปนพ้ืนที่ที่จะอนุญาตใหเชาไดหรือไม หากไมอยู 
ในเขตวัดหรือขอบเขตพ้ืนที่ที่จะอนุญาตใหเชาได จะแจงแกผูประสงคจะเชาวาไมใหเชา หากอยู
ในเขตท่ีอนุญาตใหเชาได จึงจะอนุญาตและดําเนินการตาง ๆ จนมีการทําสัญญาเชาตอไป  
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏวามีบุคคลที่ไมไดเชาที่ดินของวัดแตไดปลูกสรางอาคารลงในที่ดิน
ของวัดโดยไมไดแจงใหวัดทราบ ในทางปฏิบัติแลว หากผูพักอาศัยมิไดกอความเดือดรอนเสียหาย
ใหแกผูอ่ืน หรือมิไดพิพาทกันในระหวางผูพักอาศัยดวยกันเองแลว วัดจะไมไดเขาไปดําเนินการ 
ใชสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย จากคําชี้แจงดังกลาวแสดงวา ยังมีบุคคลที่ไมไดเชาที่ดินของวัด
แตไดปลูกสรางอาคารลงในที่ดินของวัดได กรณีจึงเชื่อไดวาอาคารพิพาทเปนการกอสราง 
ในที่ดินของวัดฯ โดยไมไดเชาที่ดินกับวัดฯ 
   กรณีมีประเด็นตองวิ นิจฉัยตอไปวา  อาคารพิพาทกอสรางเ ม่ือใด  
จากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการปลูกสรางอาคาร 
ของผูรองสอดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตงตั้ง ซ่ึงไดสืบสวนสอบสวนผูที่รูเห็น เคยทําหนาที่เก่ียวกับ
การปกครองทองที่ และเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่เปนเวลานาน รวมทั้งมีที่พักอาศัย 
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อยูในบริเวณใกลเคียงกับบานของผูรองสอด จํานวน ๓ คน คือ นาย ส. ซ่ึงเคยปฏิบัติหนาที่
เก่ียวกับการปกครองทองที่คร้ังแรกในตําแหนงผูชวยผูใหญบาน หมูที่ ๗ ตําบลพระพุทธบาท 
เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๒ นาย อ. ซ่ึงเคยปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองที่คร้ังแรก 
ในตําแหนงผูชวยผูใหญบาน หมูที่ ๑ ตําบลพระพุทธบาท เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๗ และนาย ว. 
ซ่ึงเคยปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองที่คร้ังแรกในตําแหนงสารวัตรกํานันตําบลพระพุทธบาท 
เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๗ บุคคลทั้งสามตางใหถอยคํายืนยันวา เห็นอาคารพิพาทกอสราง 
มากอนที่บุคคลทั้งสามจะรับหนาที่เก่ียวกับการปกครองทองที่  สวนในการปรับปรุงอาคาร  
เห็นมีการปรับปรุงเล็ก ๆ นอย ๆ มาตลอด แตก็อยูในสภาพและพื้นที่เดิม ประกอบกับผูรองสอด
ไดใหการวา ผูรองสอดและครอบครัวไดพักอาศัยอยูที่อาคารบานพักเลขที่ ๑  ตอมา เม่ือประมาณ
ตนป พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงไดปลูกสรางบานชั้นเดียวติดกับอาคารเลขท่ี ๑ ซ่ึงแสดงวา อาคารพิพาท
ปลูกสรางอยางชาที่สุดเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๑ กอนที่จะมีการจัดตั้งเทศบาลตําบลพระพุทธบาท  
ซ่ึงสอดคลองกับขอเท็จจริงตามการสอบสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังนั้น เม่ืออาคารพิพาท 
ของผูรองสอดปลูกสรางในที่ดินของวัด และเปนการกอสรางกอนวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๓  
ซ่ึงเปนวันที่พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขต
เทศบาลตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีผลใชบังคับ 
การกอสรางอาคารของผูรองสอดจึงไมอยูในบังคับที่จะตองไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  สวนการที่ผูรองสอดนําชาง 
มาทําการปูพ้ืนกระเบื้องเซรามิกภายในอาคาร เม่ือวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แมจะเปน 
การดําเนินการภายหลังมีการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีฯ  
แตการเปลี่ยนแปลงตอเติมดังกลาวมิใชเปนการเปลี่ยนแปลงตอเติมโครงสรางอาคารท่ีจะตอง 
ขออนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น  ทั้งนี้ ตามขอ ๑ วรรคหน่ึง (๓)๓๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไมอยูในบังคับ 
ที่จะตองไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ เชนกัน กรณีไมอาจฟงไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการกอสรางดัดแปลง

                                                 
๓๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ขอ ๑ การกระทําดังตอไปน้ี ไมถือเปนการดัดแปลงอาคาร คือ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) การเปลี่ยนแปลง การตอเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน 
นํ้าหนัก เน้ือท่ีของสวนตาง ๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคารซึ่งไมเปนการเพ่ิมนํ้าหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิม
สวนหน่ึงสวนใดเกินรอยละสิบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๑๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อาคารโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๕๖) 

 

  ๑.๓.๒ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการ 
กับผูกอสรางฯ อาคารโดยเวนระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา
หรือที่สาธารณะโดยฝาฝนกฎหมาย 
 

   ขอ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหการกอสรางอาคารที่อยูชิดติดกับ
ที่ดินตางเจาของตองทําเปนผนังทึบ เม่ืออาคารที่พิพาทตั้งอยูชิดติดกับที่ดินของผูฟองคดี
จึงตองทําเปนผนังทึบตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับดังกลาว การที่เจาของอาคาร
ทําเปนหนาตางบานผลักทําใหรุกล้ําเขามาในที่ดินของผูอ่ืน จึงขัดกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  นอกจากน้ี โดยที่อาคารพิพาทกอสรางโดยไมชอบดวยกฎหมาย
มาตั้งแตตนและยังไมมีการแกไขใหถูกตอง ความไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวจึงคงมีอยู
ตลอดเวลา การนํากฎหมายท่ีประกาศใชในภายหลังมาบังคับใชกับอาคารดังกลาว  
จึงมิใชนํากฎหมายที่บัญญัติในภายหลังมาใชบังคับ เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีหนาที่ 
ตองดําเนินการกับอาคารพิพาทใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีฟองวา ผูถูกฟองคดีรวมซอมแซมหนาตางอาคารซ่ึงอยูติดกับ
ที่ดินของผูฟองคดีโดยผิดกฎหมาย ไมปดผนังทึบอาคารดานที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดี  
และทําทอระบายน้ําทิ้งลงในที่ดินของผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหนายกเทศมนตรี
ตําบลทาใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบอาคารหลังดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   กรณีน้ีหากศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการ 
เพ่ือมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีรวมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารดังกลาว ผลแหงคําพิพากษา
ยอมมีผลกระทบตอสิทธิของผูถูกฟองคดีรวม ซ่ึงเปนเจาของผูครอบครองอาคารพิพาท  
แมผูถูกฟองคดีรวมจะอางวาไมไดเปนผูมีสวนไดเสียเพราะอาคารพิพาทดังกลาวกอสราง 
มากวาสามสิบปแลวก็ตาม แตเม่ือผูถูกฟองคดีรวมเปนผู ซ้ืออาคารมาจากเจาของเดิม  
ผูถูกฟองคดีรวมจึงตองรับโอนมาทั้งสิทธิและหนาที่ จึงเปนผู มีสวนไดเสียในผลแหงคดี  
กรณีจึงตองดวยมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และขอ ๗๘ แหงระเบียบฯ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๕ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗ (๓)๓๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ศาลจึงมีอํานาจเรียกผูถูกฟองคดีรวมเขามาเปนคูกรณีในคดีได 
   เ ม่ือขอเท็จจริง รับฟงไดว า  ประมาณป  พ .ศ .  ๒๕๑๓  ในขณะที่ มี 
การกอสรางอาคารพิพาทไดมีพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
ใชบังคับแลว และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว เทศบาลตําบลทาใหมไดออก 
เทศบัญญัติของเทศบาลตําบลทาใหม เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๐๙ ใชบังคับกับ
การกอสรางอาคารในเขตเทศบาลตําบลทาใหม โดยขอ ๖๐ ของเทศบัญญัติดังกลาวกําหนดวา 
อาคารที่ปลูกสรางชิดเขตที่ดินตางผูครอบครองอนุญาตใหเฉพาะฝาหรือผนังดานที่ไมมีประตู 
หนาตาง และชองระบายอากาศอยูชิดเขตที่ดินไดพอดี แตหามมิใหสวนใดของอาคารรุกล้ํา 
เขตที่ดินขางเคียง ถาระยะหางจากอาคารถึงที่ดินนอยกวา ๒๐๐ เซนติเมตร สําหรับอาคาร ๒ ชั้น 
ลงมา หรือนอยกวา ๓๐๐ เซนติเมตร สําหรับอาคารเกินกวา ๒ ชั้น ขึ้นไป หามมิใหมีประตู 
หรือหนาตางในดานที่ชิดกับที่ดินตางผูครอบครอง อนุญาตใหเฉพาะฝาหรือผนังที่มีชองลม 
เปนบานเกร็ดติดตาย หางเขตที่ดินตั้งแต ๕๐ เซนติเมตร ขึ้นไปได ในกรณีที่ชายคาหรือกันสาด
อยูใกลเขตที่ดินขางเคียง ตองมีการปองกันนํ้าจากชายคาไมใหตกในที่ดินนั้นดวย เชน ใสรางน้ํา  
ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาอาคารพิพาทตั้งอยูชิดติดกับที่ดินของผูฟองคดีไมมีร้ัวก้ัน โดยช้ันสอง 
และชั้นสามของอาคารดังกลาวมีหนาตางตลอดแนว จึงเปนการกอสรางที่ไมชอบดวยขอ ๖๐  
วรรคหนึ่ง ของเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลทาใหม เร่ือง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
ซ่ึงผูฟองคดีไดรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาไดรับความเดือดรอนจากการกอสรางอาคาร 
โดยไมชอบดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดให 
ตองปฏิบัติ กลาวคือ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนผนังดานที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดี ซ่ึงกรณีอาคารพิพาทน้ีเจาของอาคาร
พิพาทเดิมเคยไดรับคําสั่งใหแกไขใหถูกตองแลว แตไมดําเนินการ ความไมชอบดวยกฎหมาย
ดังกลาวจึงคงมีอยูตลอดเวลาจนกวาจะไดมีการแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย และตอมา 
                                                 
 ๓๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
   มาตรา ๕๗ บุคคลภายนอกซ่ึงมิใชคูความอาจเขามาเปนคูความไดดวยการรองสอด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๓) ดวยถูกหมายเรียกใหเขามาในคดี (ก) ตามคําขอของคูความฝายใดฝายหน่ึงทําเปนคํารองแสดงเหตุวาตนอาจฟอง
หรือถูกคูความเชนวาน้ันฟองตนได เพื่อการใชสิทธิไลเบ้ีย หรือเพื่อใชคาทดแทน ถาหากศาลพิจารณาใหคูความเชนวาน้ันแพคดี 
หรือ (ข) โดยคําส่ังของศาลเม่ือศาลน้ันเห็นสมควร หรือเม่ือคูความฝายใดฝายหน่ึงมีคําขอในกรณีที่กฎหมายบังคับให
บุคคลภายนอกเขามาในคดี หรือศาลเห็นจําเปนที่จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม แตถา
คูความฝายใดฝายหน่ึง จะเรียกบุคคลภายนอกเขามาในคดีดังกลาวแลว ใหเรียกดวยวิธียื่นคํารองเพื่อใหหมายเรียกพรอมกับ 
คําฟองหรือคําใหการ หรือในเวลาใด ๆ ตอมากอนมีคําพิพากษาโดยไดรับอนุญาตจากศาล เม่ือศาลเปนที่พอใจวาคํารองน้ัน 
ไมอาจยื่นกอนน้ันได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๑๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดีรวมไดซอมแซมอาคารพิพาทในขณะที่มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับ และขอ ๕๐๓๖ 
ของกฎกระทรวงดังกลาว ยังคงกําหนดใหการกอสรางอาคารที่อยูชิดติดกับที่ดินตางเจาของ 
ตองทําเปนผนังทึบ เม่ืออาคารที่พิพาทตั้งอยูชิดติดกับที่ดินของผูฟองคดีจึงตองทําเปนผนังทึบ 
การที่ผูถูกฟองคดีรวมทําเปนหนาตางบานผลัก จึงขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  
ผูถูกฟองคดีรวมจึงตองดําเนินการแกไขใหถูกตองตามพระราชบัญญัติดังกลาว สวนในกรณี 
ที่อางวากฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ออกใชบังคับหลังจากที่อาคารพิพาทกอสราง
มานานกวา ๓๔ ป แลว การนํากฎกระทรวงฉบับดังกลาวมาใชบังคับแกผูถูกฟองคดีรวม  
เปนการใชกฎหมายยอนหลังน้ัน เห็นวา อาคารพิพาทกอสรางโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
มาตั้งแตตนและยังไมมีการแกไขใหถูกตอง ความไมชอบดวยกฎหมายจึงยังคงดํารงอยู  
ผูเปนเจาของครอบครองอาคารมีหนาที่ตองแกไขใหถูกตอง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นซึ่งมีอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ยอมมีอํานาจสั่งให 
ผูถูกฟองคดีรวมดําเนินการแกไขใหถูกตองได กรณีน้ีมิใชนํากฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง 
มาใชบังคับกับผูถูกฟองคดีรวมและเม่ือคดีพิพาทน้ีผูถูกฟองคดีรวมยังไมไดดําเนินการแกไข
อาคารใหถูกตองตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่จะตองดําเนินการ 
ตามมาตรา ๔๒๓๗ และมาตรา ๔๓๓๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  พิพากษาให 

                                                 
 ๓๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ขอ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสงหรือระเบียงของอาคารตองมีระยะหาง
จากแนวเขตที่ดินดังน้ี 
  (๑) อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๒ เมตร 
  (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๓ เมตร 
  ผนังของอาคารที่อยูหางเขตท่ีดินนอยกวาตามที่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ตองอยูหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา 
๕๐ เซนติเมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางไดสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยูชิด 
เขตท่ีดินหรือหางจากเขตที่ดินนอยกวาท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ตองกอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟาของอาคารดานน้ัน 
ใหทําผนังทึบสูงจากดาดฟาไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของ
ที่ดินขางเคียงดานน้ันดวย 

๓๗-๓๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๒ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคาร
มิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการร้ือถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยใหดําเนินการร้ือถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือขอบัญญัติทองถ่ิน
ที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

มาตรา ๔๓ ถาไมมีการร้ือถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน 
มีอํานาจดังตอไปน้ี 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๗ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแต 
วันมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๔/๒๕๕๕) 
 

   กรณีมีการกอสรางอาคารโดยมิไดเวนระยะหางจากทางสาธารณะ
ตามกฎหมาย แมเจาพนักงานทองถิ่นจะไดมีคําสั่งใหมีการแกไขใหถูกตองตามกฎหมายแลว 
แตเม่ือไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เจาพนักงานทองถิ่นยอมมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
เม่ือไมปรากฏวามีการใชอํานาจตามบทกฎหมายดังกลาว กรณีจึงถือไดวาเจาพนักงาน
ทองถิ่นละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกําหนด 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดไดรองเรียนนายกเทศมนตรี
นครนนทบุรี (ผูถูกฟองคดี) วาผูรองสอดซ่ึงเจาของที่ดินซ่ึงอยูติดกับที่ดินของผูฟองคดี 
ไดดําเนินการกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้นโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเรื่องการเวนระยะถอยรนแนวอาคารถึงถนนสาธารณะ  
และในการกอสรางอาคารดังกลาวมีวัสดุตกหลนลงสูบานของผูฟองคดี ซ่ึงไดรับการแจงผล 
การพิจารณาวา อาคารพิพาทกอสรางโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
และไดแจงใหเจาของอาคารปฏิบัติตามกฎหมายและไมกอเหตุเดือดรอนรําคาญใหแกอาคาร

                                                                                                                                            
(๑) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๒ ไดลวงพนไป 

ขอใหศาลมีคําส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซ่ึงมิไดปฏิบัติการตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ โดยใหนํา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการร้ือถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไว 
ในบริเวณน้ันแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารผูรับผิดชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้นเวนแตบุคคลดังกลาว 
จะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 

ในการดําเนินการร้ือถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เม่ือเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึงดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ิน
ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหน่ึงจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึง
ดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ินไมได 

วัสดุกอสรางที่ถูกร้ือถอนและส่ิงของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการร้ือถอนใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจยึด
และเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของ
มิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินน้ันคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการร้ือถอน ใหทรัพยสินหรือเงินน้ันตกเปนของราชการ 
สวนทองถ่ินน้ัน เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติน้ี 



 
๑๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขางเคียงอยางเครงครัดแลว ผูฟองคดียังไมพอใจจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ 
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจสั่งใหผูรองสอดระงับการกอสรางอาคารดังกลาว และตรวจสอบ 
การกอสรางอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย ภายหลังจากที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลแลว  
ผูถูกฟองคดีไดตรวจสอบแลวพบวาผูรองสอดไดกอสรางอาคารผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต
กอสรางอาคารดังกลาวจริงในเรื่องการเวนระยะของอาคาร ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําส่ัง ลงวันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดังน้ี (ก) คําสั่งใหผูรองสอดแกไขอาคารพิพาทใหถูกตองตามแบบแปลน
และใบอนุญาตที่เจาพนักงานทองถิ่นออกให ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังน้ี และ  
(ข) คําสั่งใหยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่พนกําหนดตาม (ก) หากพนกําหนดตาม (ก) หรือ (ข) แลวจะดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป แตผูรองสอดยังไมไดดําเนินการแกไขใหถูกตองครบถวนตามคําส่ังแตอยางใด 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองสอดไดทําการกอสรางอาคาร ค.ส.ล.  
สูง ๔ ชั้น โดยอาคารดานหนาใกลถนนสาธารณะ กวาง ๕ เมตร มีระยะรนของอาคาร 
จากก่ึงกลางถนน ๕.๕๐ เมตร ซ่ึงขัดกับขอ ๔๑ และขอ ๔๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ สวนผนังดานขวาของอาคารซึ่งมีประตูและระเบียง มีระยะหางจากเขตที่ดิน 
๑.๓๐ เมตร ผนังดานซายของอาคารซึ่งมีหนาตาง มีระยะหางจากเขตที่ดิน ๑.๔๐ เมตร  
และผนังดานหลังของอาคารมีระยะหางจากเขตที่ดิน ๑.๓๕ เมตร อันเปนการกระทําที่ขัดกับขอ ๕๐ 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓)ฯ ผูถูกฟองคดีไดใชอํานาจตามมาตรา ๔๐๓๙  
และมาตรา ๔๑๔๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ . ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีคําสั่งใหผูรองสอดระงับการกอสรางอาคาร
                                                 
 ๓๙-๔๐ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ 
แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวของ 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของบุคคล
ดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว  
  (๒) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และ 
จัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ 
  (๓) พิจารณามีคําส่ังตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังตาม (๑) 
  มาตรา ๔๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
ใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยาย
ระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๙ 
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และใหแกไขอาคารใหถูกตองตามแบบแปลนและใบอนุญาต  ในการนี้ หากผูรองสอดไมเห็นดวย
กับคําสั่งดังกลาวก็ชอบที่จะอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด และหากผูรองสอดไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ก็ชอบที่จะนําคดีมาฟองตอศาล
ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและคําวินิจฉัยอุทธรณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  
แตผูรองสอดมิไดดําเนินการใด ๆ คําส่ังทั้งสองฉบับจึงเปนที่สุด ผูรองสอดจึงตองยอมรับ 
และปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวาผูรองสอดไดปฏิบัติตามคําสั่ง
เพียงบางสวน กลาวคือ ผูรองสอดไดยื่นขออนุญาตแกไขดัดแปลงอาคารเทาน้ัน โดยผูรองสอด
ไดหยุดการกอสรางอาคารไวและยังมิไดดําเนินการแกไขอาคารใหถูกตองตามแบบแปลน 
และใบอนุญาตในสวนของผนังอาคารทั้งสามดาน ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดี
มิไดอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติดังกลาวจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวย 
การควบคุมอาคารกําหนดใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติ ศาลชอบที่จะกําหนดคําบังคับโดยสั่งให 
ผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งใหผูรองสอด
แกไขและหรือร้ือถอนอาคารที่ผูรองสอดกอสรางโดยไมถูกตองตามแบบแปลนและใบอนุญาต 
ที่ผูถูกฟองคดีออกใหได และโดยที่มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยสั่งใหหัวหนาหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครอง
กําหนด มิไดบัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่เจาหนาที่ดังกลาวกําหนดแตอยางใด ประกอบกับ
หากศาลกําหนดคําบังคับโดยสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่ผูถูกฟองคดีกําหนดขึ้นเองก็จะมีผลเทากับวา 
ผูถูกฟองคดีจะปฏิบัติตามคําบังคับของศาลเม่ือใดเปนเรื่องที่แลวแตใจของผูถูกฟองคดี 
โดยส้ินเชิง  ดังนั้น ศาลจึงมีอํานาจกําหนดคําบังคับโดยสั่งใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามมาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งใหผูรองสอดแกไขและหรือร้ือถอนอาคาร 
ที่ผูรองสอดกอสรางโดยไมถูกตองตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่ผูถูกฟองคดีออกใหภายใน
ระยะเวลาที่ศาลปกครองกําหนดได  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามมาตรา ๔๑  
และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สั่งใหผูรองสอดแกไขและหรือร้ือถอนอาคาร 



 
๑๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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ที่ผูรองสอดกอสรางโดยไมถูกตองตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่ผูถูกฟองคดีออกใหภายใน 
๙๐ วัน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖/๒๕๕๖) 
 

  ๑.๓.๓ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการ 
กับผูกอสรางฯ อาคารในบริเวณที่มีการกําหนดหามตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายอ่ืน 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๓.๔ กรณีฟองวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ไมดําเนินการ 
กับผูกอสรางฯ โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกรณีอ่ืน ๆ 
 

   อํานาจในการอนุญาตใหดัดแปลงอาคารเปนของเจาพนักงานทองถิ่น 
เม่ือนายชางโยธาของเทศบาลมิไดมีสถานะเปนเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร และมิไดเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ใหดําเนินการแทน กรณีนายชางโยธาของเทศบาลอนุญาตดวยวาจาใหเจาของอาคาร
ดัดแปลงอาคารได จึงถือไมไดวาเปนกรณีที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ใหดัดแปลงอาคารแลว แตโดยท่ีกรณีน้ีถือเปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีหนาที่ตองมีคําสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขอ
อนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกําหนด เม่ือเจาพนักงานทองถิ่น 
ไมดําเนินการจึงถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
   สรุปขอเท็จจริง 
   นาย ส. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดกอสรางอาคารพาณิชยสามชั้นจํานวน ๑๒ คูหา  
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๖ และผูฟองคดีไดซ้ืออาคารดังกลาวคูหาที่อยูริมสุดดานทิศใต จํานวน ๑ คูหา 
โดยไดทําหนังสือสัญญาตกลงกันวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยินยอมใหผูฟองคดีเปดผนังดานขาง
อาคารของผูฟองคดี เพ่ือใชเปนที่ขายสินคาได แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะทําการกอสราง 
อาคารพาณิชยตอจากอาคารของผูฟองคดีออกไปอีก ผูฟองคดียินยอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ปดผนังดานขางอาคารของผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีไดใชอาคารดังกลาวประกอบการคาขาย 
และไดใชพ้ืนที่บริเวณดานหนาและดานขางอาคารเปนที่วางสินคาและเปนทางเขาออก 
ของผูซ้ือสินคาตลอดมา  ตอมา ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกอสรางอาคารลักษณะ 
เปนเพิงชั้นเดียวดานขางอาคารของผูฟองคดี แตยังคงเหลือพ้ืนที่บริเวณทางเขาดานขางอาคาร
ของผูฟองคดีไว โดยอาคารที่สรางเพ่ิมเติมมีการใชประกอบการคากวยเตี๋ยว จนกระทั่ง 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๖๑ 
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เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกอสรางอาคารชั้นเดียว ขนาดกวาง ๔ เมตร  
ยาว ๕.๒๐ เมตร บริเวณทางเขาดานขางอาคารของผูฟองคดี โดยมีการกอกําแพงอิฐฉาบปูน 
ติดกับผนังดานขางอาคารของผูฟองคดี เพ่ือใชเปนที่เก็บถังนํ้ามันและแกส ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
ถึงนายกเทศมนตรีตําบลสากเหล็ก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือขอใหมีคําสั่งรื้อถอนหรือแกไขอาคาร
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหถูกตองตามกฎหมาย แตไดรับหนังสือแจงจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา 
อาคารทั้งหมดไดกอสรางกอนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลใชบังคับ จึงไมสามารถนํากฎกระทรวง 
ฉบับดังกลาว มาใชบังคับกับอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ได ผูฟองคดีเห็นวาหนังสือชี้แจง
ดังกลาวไมถูกตอง และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมออกคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนหรือแกไข
อาคารใหถูกตองตามกฎหมายเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนหรือแกไขอาคารใหถูกตองตามกฎหมาย 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   สุขาภิบาลสากเหล็กเปนทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๓ (๒๗)๔๑ แหงพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแหง พ.ศ. ๒๕๓๔ ตั้งแตวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๔  
ซ่ึงตอมาสุขาภิบาลสากเหล็กไดเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลตําบลสากเหล็กตามมาตรา ๔๔๒  
แหงพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเปน 
เวลาภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กอสรางอาคารรานกวยเตี๋ยวติดกับผนังดานขางอาคาร 
ของผูฟองคดี การกอสรางอาคารของผูฟองคดีจึงไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
   สําหรับอาคารที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําการกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๔๔  
มีลักษณะเปนเพิงชั้นเดียว ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร บริเวณทางเขาดานขางอาคาร

                                                 
๔๑ พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแหง พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๓ ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาล ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒๗) สุขาภิบาลเขาทราย สุขาภิบาลทับคลอ อําเภอทับคลอ สุขาภิบาลบางไผ สุขาภิบาลวังตะกู สุขาภิบาล 
สํานักขุนเณร อําเภอบางมูลนาก สุขาภิบาลทาเสา สุขาภิบาลโพทะเล อําเภอโพทะเล สุขาภิบาลวังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน 
สุขาภิบาลกําแพงดิน สุขาภิบาลสามงาม อําเภอสามงาม และสุขาภิบาลทาฬอ สุขาภิบาลวังกรด สุขาภิบาลสากเหล็ก สุขาภิบาล
หัวดง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๔๒ พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔ ใหบรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาลที่ มีอยู ในวันที่พระราชบัญญัติ น้ีประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนเทศบาลตําบลตามกฎหมายวาดวยเทศบาลในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ใหเรียกชื่อและกําหนดเขตของเทศบาลตําบลตามวรรคหน่ึงตามชื่อและเขตของสุขาภิบาลเดิม 



 
๑๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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ของผูฟองคดี มีเสาและโครงหลังคาเปนเหล็กยึดติดกับผนังดานขางอาคารของผูฟองคดี  
มุงหลังคาดวยกระเบื้องเชื่อมตอกับอาคารรานขายกวยเตี๋ยวเดิม และใชตะแกรงเหล็กก้ัน 
เปนผนังอาคารดานทิศตะวันตกและดานทิศตะวันออก ดานทิศใตเปนประตูเหล็กมวน สวนดาน
ทิศเหนือกอสรางกําแพงอิฐฉาบปูนสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๒๐ เมตร ติดกับผนังดานขาง
อาคารของผูฟองคดีเพ่ือใชเปนที่เก็บถังนํ้ามันและแกส โดยส่ิงกอสรางดังกลาวเปนการตอเติม
จากอาคารเดิมที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกอสรางไวแลวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๓ ถือไดวาเปน 
การดัดแปลงตามคํานิยามมาตรา ๔๔๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เม่ือการดัดแปลง
อาคารดังกลาวไดกระทําภายหลังจากการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในเขต
เทศบาลตําบลสากเหล็กแลว การดัดแปลงดังกลาวจึงตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคําขออนุญาตดัดแปลงอาคารไมระบุวันที่ เดือนพฤษภาคม 
๒๕๔๔ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขออนุญาตดัดแปลงอาคารรานขายกวยเตี๋ยว แตนาย ก.  
ซ่ึงมีตําแหนงนายชางโยธาของเทศบาลตําบลสากเหล็กในขณะนั้นเปนผูรับคําขอ โดยไดตรวจสอบ
เอกสารและออกไปตรวจสถานที่แลวเห็นวา การดัดแปลงอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมถือเปน
การดัดแปลงอาคารตามขอ ๑ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงอนุญาตดวยวาจาใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ดัดแปลงอาคารได โดยไมไดเสนอคําขออนุญาตดัดแปลงอาคารใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณา เห็นวา นาย ก .  มีตําแหนงเปนนายชางโยธาของเทศบาลตําบลสากเหล็ก 
มิใชเจาพนักงานทองถิ่นตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
                                                 
 ๔๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
    “ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน 
นํ้าหนัก เน้ือท่ีของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซม
หรือการดัดแปลงท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๔๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
    “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 
  (๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
  (๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
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และไมปรากฏวานาย ก.ไดรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเจาพนักงานทองถิ่น นาย ก. 
จึงไมมีอํานาจอนุญาตใหดัดแปลงอาคารได ประกอบกับการอนุญาตใหดัดแปลงอาคาร  
เจาพนักงานทองถิ่นจะตองออกหลักฐานใบอนุญาตตามแบบ อ. ๑ หรือ อ. ๒ แลวแตกรณี  
ใหผูยื่นคําขอตามขอ ๒๔๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดัดแปลงอาคาร 
โดยไมไดรับใบอนุญาต จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงกรณีดังกลาวถือเปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง
ไดตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
   สําหรับประเด็นเรื่องระยะของอาคาร เม่ือพิจารณานิยามของคําวากอสราง 
และดัดแปลง ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใหอํานาจ 
ในการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ แลว เห็นวาระยะระหวางอาคารที่กําหนด
ไวตามขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ซ่ึงกําหนดวา การกอสรางอาคาร 
ในบริเวณดานขางของหองแถวหรือตึกแถว ถาหองแถวหรือตึกแถวนั้นมีจํานวนรวมกันไดตั้งแต
สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไดตั้งแต ๔๐ เมตร ขึ้นไป และอาคารที่จะสรางขึ้นเปนหองแถว
หรือตึกแถว หองแถวหรือตึกแถวที่จะสรางขึ้นตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวเดิม
ไมนอยกวา ๔ เมตร แตถาเปนอาคารอ่ืนตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวเดิม
ไมนอยกวา ๒ เมตร น้ัน ใชบังคับเฉพาะการกอสรางอาคารใหมทั้งหมด ไมรวมถึงการดัดแปลง
อาคารแตอยางใด การดัดแปลงอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมิใชเปนกรณีที่ไมสามารถแกไข
                                                                                                                                            
  (๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๖) ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๔๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
     ขอ ๒ เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอตามขอ ๑ ใหตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ (ถามี) เม่ือปรากฏวาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  
และรายการคํานวณถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน และหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒ แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ิน 
ออกใบอนุญาตตามแบบ อ.๑ หรือแบบ อ.๒ แลวแตกรณี 
  ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่ ซ่ึงอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินอื่น  
เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินที่อาคารน้ันตั้งอยูไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่งและเห็นวาถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตในสวนที่ 
เจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่อาคารจะทําการเคลื่อนยายตั้งอยูตามแบบ อ.๓ และสงใบอนุญาตและสําเนาคูฉบับเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดผานการตรวจพิจารณาและประทับตราไวแลว 
จํานวนส่ีชุด พรอมดวยรายการคํานวณหนึ่งชุด (ถามี) ไปยังเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่จะเคลื่อนยายอาคารไปตั้งใหม  
เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่จะเคลื่อนยายอาคารไปต้ังใหมไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และเห็นวาถูกตองแลว  
ใหออกใบอนุญาตในสวนที่เจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่อาคารจะเคลื่อนยายไปตั้งใหมในแบบ อ.๓ น้ัน 



 
๑๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  ดังนั้น  
เม่ือการดัดแปลงอาคารพิพาทเปนการกระทําโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และเปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงไดแตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน จึงเปนการละเลยตอหนาที่
ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชอํานาจ
ตามมาตรา ๔๐ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ สั่งใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ยื่นคําขออนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง  ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๕) 
 

   การกอสรางโครงเหล็กครอบดาดฟาของอาคารทั้งหมด โดยกอสราง
ในลักษณะเปนซุมคลุมบันไดทางขึ้นชั้นดาดฟาเพื่อประโยชนในการใชสอยของอาคาร
โดยตรง  ดังน้ี ซุมคลุมบันไดดังกลาวยอมถือเปนสวนหน่ึงของอาคารตามมาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะตองนํามาคํานวณเปนความสูง
ของอาคาร ตามขอ ๔๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดวย 
   กรณีผูรับมอบอํานาจจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติราชการแทน
ในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไดมีคําสั่งใหผูกอสรางอาคารโดยฝาฝน
ตอกฎหมายดังกลาวดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด แตปรากฏวา 
ไมมีการแกไขตามคําสั่ง และไมปรากฏวาเจาหนาที่ดังกลาวไดใชอํานาจตามมาตรา ๔๒ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคําสั่งใหมีการร้ือถอนอาคาร 
ที่กอสรางโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กรณีถือไดวาเจาหนาที่ดังกลาว
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  และในกรณี น้ีตองถือวา 
เจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ในการกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาที่ดังกลาวเชนกัน 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการที่จาสิบเอก ส.  
(ผูรองสอดท่ี ๑) และนาง ภ. (ผูรองสอดท่ี ๒) กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๕ ชั้น จํานวน ๑ หลัง  
บริเวณขางเคียงอาคารของผูฟองคดี ผูฟองคดีไดรองเรียนตอผู อํานวยการเขตพญาไท  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือขอใหตรวจสอบอาคารพิพาทวากอสรางถูกตองตามกฎหมายหรือไม  
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ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูรองสอดทั้งสองเปนเจาของอาคารพิพาทโดย 
ไดขออนุญาตกอสรางอาคาร ค.ส.ล. สูง ๕ ชั้น จํานวน ๒๖ หอง เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยรวม  
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ตอมา หลังจากที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ตรวจสอบพบวา อาคารพิพาทกอสรางโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่ง
ใหผูรองสอดทั้งสองระงับการกอสราง หามใชหรือเขาไปในอาคารพิพาท และใหทําการแกไขและ
ยื่นขออนุญาตหรือดําเนินการแจงดัดแปลงอาคารภายในระยะเวลาที่กําหนดแตเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาแลว ไมปรากฏวาผูรองสอดทั้งสองไดดําเนินการตามคําส่ังแตอยางใด ปจจุบัน 
ผูรองสอดทั้งสองไดทําการกอสรางดัดแปลงอาคารพิพาทจนแลวเสร็จและเปดดําเนินการ 
เปนหอพักแลว ผูฟองคดีเห็นวาเจาหนาที่ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารและมีคําสั่งใหผูรองสอดทั้งสองแกไขหรือร้ือถอนอาคารตามที่กฎหมายวาดวย 
การควบคุมอาคารกําหนด 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองสอดทั้งสองไดกอสรางโครงเหล็กครอบดาดฟา
ทั้งหมด โดยกอสรางเปนซุมคลุมบันไดทางขึ้นชั้นดาดฟาเพ่ือประโยชนในการใชสอยของอาคาร
โดยตรง ซุมคลุมบันไดดังกลาวจึงถือเปนสวนหนึ่งของอาคารพิพาท และเปนอาคารตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซ่ึงอยูในบังคับที่จะตองนํามาคํานวณความสูงของอาคาร
ตามขอ ๔๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กําหนดวา ความสูงของอาคารใหวัดแนวด่ิงจากระดับถนน 
หรือระดับพ้ืนดินที่กอสรางขึ้นไปถึงสวนของอาคารที่สูงที่สุด สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยา
ใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ซ่ึงเม่ือวัดอาคารพิพาทรวมถึงซุมคลุมบันไดทําใหอาคารมีความสูง
เกิน ๑๕ เมตร อาคารพิพาทจึงมีลักษณะขัดตอขอ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว 
และขัดตอขอ ๕๕๔๖ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔  
สําหรับกรณีชองทางเดินในอาคารพิพาทนั้น เห็นวา โดยที่ขอ ๒๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ กําหนดวา ชองทางเดินในอาคารอยูอาศัยรวมตองมีความกวางไมนอยกวา 
๑.๕๐ เมตร เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองสอดทั้งสองไดกอสรางชองทางเดินในอาคารกวาง 
                                                 
  ๔๖ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ขอ ๕๕ อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๑ เมตร ยกเวนบานพักอาศัย 
ที่มีพื้นที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
  อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร 
  ที่วางตามวรรคหน่ึงและวรรคสองจะใชรวมกับที่วางของอาคารอีกหลังหน่ึงไมได เวนแตใชรวมกับที่วางของอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 



 
๑๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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๑.๒๐ เมตร จึงขัดตอขอ ๒๑ ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ทั้งผูรองสอดท้ังสองไดยอมรับ 
ในอุทธรณวา ในเรื่องโครงสรางของอาคารนั้นตองแกไขขนาดของบันไดกอน จึงสามารถแกไข
ในสวนความกวางของชองทางเดินในอาคารได โดยผูรองสอดทั้งสองกําลังดําเนินการแกไข
ความกวางของชองทางเดินในอาคารทีละชั้น  นอกจากน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือชี้แจง
ตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนวา ผูรองสอดทั้งสองยังไมไดแกไขความกวางของชองทางเดิน
ในอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย จึงรับฟงไมไดวา ผูรองสอดทั้งสองไดดําเนินการแกไขชองทางเดิน
ในอาคารใหถูกตองตามขอ ๒๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ภายในระยะเวลา
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  สวนกรณีของหองนอนในอาคาร โดยท่ีขอ ๑๙ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ กําหนดวา อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพ้ืนที่ภายในแตละหนวยที่ใช
เพ่ือการอยูอาศัยไมนอยกวา ๒๐ ตารางเมตร เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หองนอนตามแบบแปลน
มีพ้ืนที่ ๒๐ ตารางเมตร แตการกอสรางจริงมีพ้ืนที่นอยกวา ๒๐ ตารางเมตร จึงขัดตอขอ ๑๙ 
ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว  และในสวนของบันไดหนีไฟ เม่ืออาคารพิพาทเปนอาคารสูง ๕ ชั้น 
และสูงไมเกิน ๒๓ เมตร ซ่ึงจากรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงพบวาบันไดหนีไฟมีความกวาง
ประมาณ ๗๒ เซนติเมตร ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอศาลวา 
การกอสรางบันไดหนีไฟไมเปนไปตามแบบ ซ่ึงขัดตอขอ ๒๗๔๗ และขอ ๓๐๔๘ ของกฎกระทรวง
ฉบับเดียวกัน จึงเปนกรณีที่ผูรองสอดท้ังสองมิไดดําเนินการใหถูกตองตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนด  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ัง
ใหผูรองสอดท้ังสองทําการแกไขและย่ืนขออนุญาตหรือดําเนินการแจงดัดแปลงอาคารแลว  
ไมปรากฏวาผูรองสอดทั้งสองไดดําเนินการตามคําส่ังแตอยางใด ทั้งยังปรากฏวาผูรองสอดทั้งสอง
ไดดําเนินการกอสรางดัดแปลงอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน รวม ๔ รายการ 
ดังกลาวขางตนจนแลวเสร็จและเปดใหบุคคลภายนอกเชาอยูอาศัยแลว จึงเปนกรณีที่ผูรองสอด
ทั้งสองมิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ

                                                 
 ๔๗-๔๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ขอ ๒๗ อาคารที่สูงตั้งแตส่ีชั้นข้ึนไปและสูงไมเกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟาเหนือชั้นที่สาม 
ที่มีพื้นที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแลว ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหน่ึงแหง 
และตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟน้ันไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 
  ขอ ๓๐ บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร มีผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวร
ที่เปนวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตูหนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารได
โดยแตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่เปดสูภายนอกอาคารไดมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา ๑.๔ ตารางเมตร กับตองมีแสงสวาง 
ใหเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๖๗ 
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ดังกลาวดําเนินการสั่งใหผูรองสอดทั้งสองรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาไมมีการร้ือถอนอาคารตามคําส่ัง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มีอํานาจตามมาตรา ๔๓ 
วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ดําเนินการหรือจัดใหมีการร้ือถอนอาคารดังกลาว 
ไดเองตอไป การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพียงแตมีหนังสือแจงขอทักทวงตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงเตือนใหผูรองสอดท้ังสอง
เรงรัดดําเนินการดัดแปลงอาคารใหถูกตองเทาน้ัน ไมอาจอางไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดโดยครบถวนแลว กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กําหนดใหตองปฏิบัติ สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ แมจะไดมอบอํานาจ
ในการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว แตก็ยังคงมีอํานาจหนาที่ในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๔๐๔๙  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเชนเดียวกัน  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชอํานาจตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดําเนินการใหมีการร้ือถอนอาคารพิพาทที่กอสรางดัดแปลงอาคาร
โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารทั้ง ๔ รายการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วันที่คดีถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๒/๒๕๕๕) 
 

   ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดมีคําสั่งใหผูกอสรางอาคารโดยฝาฝน
ตอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดําเนินการแกไขใหถูกตองตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตปรากฏวาไมมีการแกไขตามคําสั่ง และไมปรากฏวาเจาพนักงาน
ทองถิ่นไดใชอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคําสั่ง 
ใหมีการรื้อถอนอาคารสวนที่กอสรางโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
กรณีถือวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

                                                 
 ๔๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  มาตรา ๔๐ ในการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๔) ถึง (๑๑) ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ  
และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 
  เม่ือไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจ
แนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 



 
๑๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีรองเรียนตอผูอํานวยการเขตพญาไท (ผูถูกฟองคดี) วา นาง ป. 
(ผูรองสอด) ซ่ึงเปนเจาของที่ดินขางเคียงไดกอสรางอาคาร ๔ ชั้น โดยอาคารดานที่ติดกับที่ดิน
ของผูฟองคดีไดทําเปนผนังมีชองเปดเปนหนาตางและชองระบายอากาศ โดยไมเวนระยะหาง
แนวเขตที่ดินตามที่กฎหมายกําหนด แตภายหลังจากการรองเรียน ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดี
ไมไดดําเนินการใหเจาของอาคารดังกลาวเวนระยะผนังของอาคารดานที่มีชองเปดใหหางจากเขต
ที่ดินของผูฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด อันเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองสอดทําการกอสรางอาคารผิดจากแบบแปลน
ที่ไดรับอนุญาตและขัดตอกฎหมายวาดวยการควบคุมบางสวน กลาวคือ  (๑) พ้ืนชั้นลอย 
มีการกอสรางเต็มพ้ืนที่ ซ่ึงเปนการผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตและขัดหรือแยง 
กับขอ ๒๒๕๐ และขอ ๒๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอ ๕๒ (๖)๕๑ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔  (๒) ตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ดานทิศเหนือ พ้ืนชั้นลอย 
พ้ืนชั้น ๒ และชั้น ๓ ริมผนังอาคารทึบและริมปลายกันสาดหางแนวเขตที่ดินขางเคียง ๑.๕๐ เมตร 

                                                 
 ๕๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ขอ ๒๒ หองหรือสวนของอาคารท่ีใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตองมีระยะด่ิงไมนอยกวาตามที่กําหนดไว
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
      หองในอาคารซ่ึงมีระยะด่ิงระหวางพื้นถึงพื้นอีกช้ันหน่ึงตั้งแต ๕ เมตรข้ึนไป จะทําพื้นชั้นลอยในหองน้ันก็ได  
โดยพ้ืนชั้นลอยดังกลาวน้ันตองมีเน้ือที่ไมเกินรอยละส่ีสิบของเน้ือที่หอง ระยะดิ่งระหวางพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกช้ันหน่ึงตองไมนอยกวา 
๒.๔๐ เมตร และระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงพื้นชั้นลอยตองไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร ดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๕๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ขอ ๕๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๖) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒ ชั้นหรือสูงเกิน ๘ เมตร
ยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ชั้น ที่ไมอยูริมทางสาธารณะ ใหมีที่วางดานหนากวางไมนอยกวา ๖ เมตร 
    อาคารตามวรรคหน่ึงถาสูงเกิน ๓ ชั้น ใหมีที่วางกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร 
 ที่วางตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ตองมีพื้นที่ตอเน่ืองกันยาวไมนอยกวา ๑ ใน ๖ ของความยาวเสนรอบรูป
ภายนอกอาคารโดยอาจรวมที่วางดานขางที่ตอเชื่อมกับที่วางดานหนาอาคารดวยก็ได และที่วางน้ีตองตอเชื่อมกับถนนภายใน
กวางไมนอยกวา ๖ เมตรออกสูทางสาธารณะได ถาหากเปนถนนลอดใตอาคาร ความสูงสุทธิของชองลอดตองไมนอยกวา ๕ เมตร 

 ที่วางน้ีอาจใชรวมกับที่วางของอาคารอื่นได 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๖๙ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตในการกอสรางจริงทําการกอสรางอาคารชิดติดที่ดินขางเคียง ขัดหรือแยงกับขอ ๕๐  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และริมผนังอาคารมีชองเปดหนาตางหรือชองแสง 
หางแนวเขตที่ดินขางเคียงนอยกวา ๒ เมตร ขัดหรือแยงกับขอ ๕๔ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง ควบคุมอาคารฯ และขอ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ อาคารดาน 
ทิศตะวันตก ริมผนังอาคารมีชองเปดหนาตางหรือชองแสง หางแนวเขตที่ดินขางเคียงนอยกวา 
๒ เมตร ขัดหรือแยงกับขอ ๕๔ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคารฯ  
และขอ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ  (๓) ทําการเจาะชองพ้ืนชั้น ๔  
เปนทางขึ้น-ลง ชั้นดาดฟาโดยมีการกอสรางบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลง ระหวางพ้ืนชั้น ๔ กับชั้นดาดฟา
และมีการกอสรางซุม ค.ส.ล. คลุมบันไดชั้นดาดฟาเพ่ิมเติม ซ่ึงขัดกับแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต 
อันเปนการเพิ่มเติมผิดจากแบบแปลน ขัดหรือแยงกับ (๒)๕๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สวนผนังอาคารดานหลัง
มีระยะถอยรนหางจากแนวเขตท่ีดินขางเคียงนอยกวา ๐.๕๐ เมตร (ประมาณ ๐.๔๖ เมตร)  
ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก คําสั่งใหระงับ
การกอสรางอาคารจนกวาจะไดรับการแกไขใหถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๔๐ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ คําสั่งหามใชพ้ืนที่ชั้นลอยสวนที่กอสรางผิดจากแบบฯ ชองบันไดที่ขึ้นชั้นดาดฟา
และพ้ืนที่ชั้นดาดฟา ชองหนาตางผนังดานทิศเหนือและทิศตะวันตก จนกวาจะจัดการแกไข 

                                                 
 ๕๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
  การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาต ใหกระทําไดในกรณี 
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๒) ไมเปนการเปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซ่ึงลักษณะ ขอบเขต แบบ หรือรูปทรงของโครงสราง 
ของอาคาร เวนแต 
  (ก) สัดสวนโครงสรางของอาคารจะผิดไปจากแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต 
เกินรอยละหา หรือ 
  (ข) เม่ือผูคํานวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณตามมาตรา ๒๘ เห็นวา 
มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายโครงสรางของอาคาร เพื่อความม่ันคงแข็งแรง โดยไมทําใหลักษณะ 
แบบ รูปทรง เน้ือที่ และที่ตั้งของอาคารผิดไปจากท่ีไดรับใบอนุญาต และไดแจงใหผูควบคุมงานและเจาของอาคารทราบแลว
พรอมทั้งแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบโดยมีเหตุผลแสดงความจําเปนพรอมดวยแบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลนและรายการคํานวณโครงสรางของอาคารสวนน้ันแลว  ทั้งน้ี ตองแจงกอนใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน  
หรือเคลื่อนยายอาคาร ส้ินอายุ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๑๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
และคําสั่งที่ใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองโดยใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
กอสรางหรือดัดแปลงอาคารภายใน ๓๐ วัน ผูรองสอดไดรับคําส่ังโดยชอบแลว แตไมอุทธรณ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คําส่ังทั้งสามฉบับจึงเปนที่สุด ผูรองสอดตองยอมรับและ
ปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติเชนกันวา ผูรองสอดมิไดปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งคําสั่งที่ใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารในสวนตาง ๆ 
ใหถูกตองและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารภายในระยะเวลาที่ระบุ 
ในคําสั่ง ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะตองออกคําสั่ง
ใหผูรองสอดรื้อถอนอาคารสวนที่กอสรางผิดแบบและขัดตอกฎหมายควบคุมอาคาร การที่ 
ผูถูกฟองคดีมิไดอาศัยบทบัญญัติแหงอํานาจดังกลาวออกคําสั่งใหผูรองสอดรื้อถอนอาคารสวนที่
กอสรางผิดแบบและขัดตอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารทั้งที่ผูรองสอดมิไดปฏิบัติตาม
คําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ระบุใหดําเนินการ จึงเปนการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจ
ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยมีคําส่ังใหผูรองสอดร้ือถอนอาคารพิพาท 
ที่กอสรางดัดแปลงอาคารโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเสร็จสิ้นภายใน  
๙๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๙/๒๕๕๖) 
 

   การพิจารณาวาเจาของที่ ดินขางเคียงไดใหความยินยอมใหมี 
การกอสรางอาคารชิดเขตที่ดินหรือไมน้ัน นอกจากการทําหนังสือยินยอมโดยชัดแจงแลว 
ยังอาจพิจารณาถึงพฤติการณที่แสดงออกถึงการตกลงหรือยินยอมโดยปริยายเชนวาน้ัน
ก็ได  ดังน้ัน ในกรณีขอเท็จจริงฟงไดวา เจาของที่ดินแปลงติดกันไดรูเห็นถึงการกอสราง
อาคารพิพาทชิดเขตหรือมีระยะหางนอยกวาที่กฎหมายกําหนดมาโดยตลอด โดยไมมี
การทักทวงหรือรองเรียนตอเจาพนักงานทองถิ่น  ในกรณีเชนน้ี แมไมปรากฏหลักฐาน
วามีการทําหนังสือยินยอมใหกอสรางอาคารพิพาทชิดเขต แตพฤติการณขางตน 
ของเจาของที่ดินขางเคียงยอมถือไดวา ยินยอมใหมีการกอสรางอาคารชิดเขตได 
โดยปริยายแลว เจาพนักงานทองถิ่นจึงไมจําตองสั่งใหมีการรื้อถอนอาคารสวนที่กอสราง
ชิดเขตดวยเหตุดังกลาว 
   ในการกอสรางอาคารชิดเขต ขอ ๕๖ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หามมิใหมีหนาตาง ประตู หรือชองระบายลมในดานที่ชิดเขตน้ัน 
การกอสรางผนังดานดังกลาวโดยมีบานพลาสติกติดตรึงถาวรเพื่อใหแสงสวางลอดได 
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แมไมสามารถเปดปดหรือระบายอากาศไดก็ถือเปนการขัดตอกฎกระทรวงดังกลาว  
แมตอมาจะมีการแกไขดวยการใชแผนไมอัดปดชองแสงชองลมดานในของตัวอาคาร  
ก็ถือไมไดวาเปนการแกไขใหเปนผนังทึบแลวตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  
เจาพนักงานทองถิ่นยังคงมีหนาที่ตองสั่งใหมีการแกไขผนังดังกลาวรวมถึงกรณีที่ 
ไมชอบดวยกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกรณีอ่ืนที่ใหถูกตองตามกฎหมายดวย  
โดยดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือปรากฏวาเจาพนักงานทองถิ่นยังไมดําเนินการดังกลาว 
จึงถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ 
   สรุปขอเท็จจริง 
   เม่ือประมาณตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ นาย ธ. ไดขอรับใบอนุญาต
กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น เปนหอพักในที่ดินที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดีดานทิศตะวันตก  
แตเจาพนักงานทองถิ่น เทศบาลเมืองบานสวน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ยังไมออกใบอนุญาต 
ใหกอสรางอาคาร เน่ืองจากอาคารชิดแนวเขตที่ดินขางเคียงนอยกวา ๒ เมตร และไมมีหนังสือ
ยินยอมใหชิดเขต เจาพนักงานทองถิ่นในขณะนั้นไดเรียกผูฟองคดีและนาย ธ. มาทําความตกลง 
ผูฟองคดีไดเสนอเงื่อนไขใหทําบันทึกขอตกลงวานาย ธ. จะเปนผูรับผิดชอบในความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากการกอสรางอาคารใหแกผูฟองคดีทั้งหมด ผูฟองคดีจึงยินยอมลงลายมือชื่อ 
ในบันทึกดังกลาว ปรากฏตามบันทึก ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดออก
ใบอนุญาตกอสรางอาคารใหนาย ธ.  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวาหนังสือยินยอมใหชิดเขต
ที่ดินไดสูญหายไปในระหวางการยายสํานักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนาย ธ.ไดมีการโอน
ใบอนุญาตกอสรางอาคารหอพักฉบับน้ีใหแกนางสาว พ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  หลังจากน้ัน  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา นาย ธ. กอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน 
ของผูฟองคดี โดยผูฟองคดีไมเคยยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน อาคารที่พิพาททําให 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน เพราะผูอยูอาศัยในอาคารดังกลาวไดทิ้งสิ่งของและขยะลงบน
หลังคาบานของผูฟองคดี รวมทั้งทอระบายน้ําฝนไดปลอยน้ําฝนลงบนพื้นทําใหนํ้าซึมเขาในบาน
ของผูฟองคดี โดยนาย ธ.ไมเคยรับผิดชอบตามบันทึกขอตกลง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบ 
ขอรองเรียนแลวเห็นวา การกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ไมถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงออกคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนชองแสงชองลมทั้งหมดในสวนที่ติดตอกับเขตที่ดินของผูฟองคดีและ
ใหปดเปนผนังทึบตลอดแนว สวนกรณีทอนํ้าทิ้งที่อยูระหวางอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น และติดกับ
บานของผูฟองคดีมีปลายทออยูสูงจากพ้ืนไมไดตอลงทอนํ้าทิ้งของเทศบาล ทําใหเม่ือฝนตก 
นํ้าฝนจะไหลซึมเขามาขังภายในบานของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวาไดแนะนําใหทั้งสองฝาย
ทําบอพักนํ้าเชื่อมตอลงทอระบายน้ําสาธารณะแลว  นอกจากน้ัน ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๙  
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น สูงไมเกิน ๙ เมตร เพ่ือเปน
บานพักอาศัยซ่ึงอยูติดกับที่ดินของผูฟองคดีดานทิศตะวันออกใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒  ตอมา  
ผูฟองคดีไดรองเรียนวาอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ กอสรางหางจากเขตที่ดิน
ของผูฟองคดีนอยกวา ๒ เมตร โดยผูฟองคดีไมยินยอม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบพบวา 
หนาตาง ชองแสง เปนแบบโปรงแสง และตัวอาคารเวนระยะหางเขตที่ดินนอยกวา ๒ เมตรจริง 
จึงออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนหนาตาง ชองแสง และระเบียงดานที่ติดกับเขตที่ดิน 
ของผูฟองคดีใหกอสรางเปนผนังทึบสูง ๑.๘๐ เมตร รวมทั้งใหติดรางน้ําที่ชายคาดานที่ชิดเขตที่ดิน
ของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวาหลังจากมีคําส่ังไปแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดปดชองแสง
ชองลมอาคารทั้งสองแหงดวยแผนไมอัดดานในอาคาร และติดรางน้ําที่ชายคาบานแลว สําหรับ
ชายคาที่พักอาศัย ๒ ชั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาเปนสวนหนึ่งของอาคารและเปนสวนฐานราก
ของอาคารจึงสามารถชิดแนวเขตท่ีดินได และชายคาดังกลาวไมไดยื่นล้ําเขาไปในรั้วบาน 
ของผูฟองคดี แตผูฟองคดีเห็นวานาย ธ. และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไมไดทําการแกไขตามคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบตัิหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ธ. กับผูฟองคดีไดทําหนังสือบันทึกขอความ 
มีสาระสําคัญวา นาย ธ. ไดขออนุญาตกอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ติดกับบานของผูฟองคดี
โดยตกลงกันวา ในระหวางที่ทําการกอสรางอาคาร นาย ธ. จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
โดยนาย ธ. ลงชื่อเปนผูขออนุญาต สวนผูฟองคดีลงชื่อเปนผูชิดเขตที่ดิน หนังสือดังกลาวทําเปน 
๓ ฉบับ ตางฝายเก็บไวเปนหลักฐานคนละฉบับ อีกฉบับเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงาน 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอนุญาตใหนาย ธ. กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น 
(หอพัก) และนาย ธ. ไดโอนใบอนุญาตกอสรางใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยอาคารดังกลาว 
ไดกอสรางหางจากแนวเขตที่ดินผูฟองคดีนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร ซ่ึงการพิจารณาวามีการให
ความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดินตามกฎหมายหรือไมน้ัน อาจพิจารณาไดจากพฤติการณ
ที่แสดงใหเห็นถึงการตกลงหรือการใหความยินยอมจากผูฟองคดี จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวา 
บันทึกขอตกลงดังกลาวเปนขอมูลหลักฐานประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ซ่ึงในชองลงลายมือชื่อระบุวานาย ธ. ผูขออนุญาต และผูฟองคดีผูชิดเขตที่ดิน แสดงวา ผูฟองคดี
ยอมตองรูเห็นการกอสรางอาคารที่พิพาทชิดเขตที่ดินของผูฟองคดีมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓  
แตผูฟองคดีก็มิไดทักทวงผูดําเนินการกอสราง หรือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เก่ียวกับ
ระยะหางของอาคารในระหวางกอสรางแตอยางใด และเม่ืออาคารที่พิพาทกอสรางแลวเสร็จ  
ผูฟองคดีก็เพียงแตรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากอาคาร
ขางเคียงเนื่องจากเวลาฝนตกมีนํ้าไหลเขาบานทําใหทรัพยสินเสียหายเทาน้ัน เม่ือพิจารณา 
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จากหลักฐานขอตกลงรวมทั้งการลงลายมือชื่อของผูฟองคดีเปนผูชิดเขตที่ดินประกอบกับ
พฤติการณของผูฟองคดีดังกลาว กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดยินยอมใหนาย ธ. กอสรางอาคาร 
ค.ส.ล. ๓ ชั้น ชิดเขตที่ดินของผูฟองคดีโดยปริยายแลว 
   ในสวนของอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ระเบียงของอาคารเวนระยะหางจากเขตที่ดินของผูฟองคดีนอยกวา ๒ เมตร  
โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูฟองคดี และชายคาอาคาร 
ไดกอสรางชิดเขตที่ดินผูฟองคดี แตเน่ืองจากผูฟองคดียอมตองรูเห็นการกอสรางอาคารที่พิพาท
ชิดเขตที่ดินของผูฟองคดีมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ แตผูฟองคดีก็มิไดทักทวงผูดําเนินการกอสราง 
หรือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เก่ียวกับระยะหางของอาคารในระหวางกอสรางแตอยางใด 
จนกระทั่งอาคารที่ พิพาทกอสรางแลวเสร็จ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือรองเรียนตออธิบดี 
กรมโยธาธิการและผังเมืองวาอาคารดังกลาวกอสรางชิดที่ดินของผูฟองคดีโดยผิดกฎหมาย  
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย เม่ือพิจารณาจากพฤติการณของผูฟองคดีดังกลาว 
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดยินยอมใหนาย ธ. กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ชิดเขตที่ดิน 
ของผูฟองคดีโดยปริยายแลวเชนเดียวกัน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมจําตองสั่งใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ร้ือถอนอาคารพิพาท ค.ส.ล. ๓ ชั้น และ ๒ ชั้น ในสวนที่ชิดแนวเขตที่ดินของผูฟองคดี  
แตเน่ืองจากอาคารพิพาทเปนอาคารเกินสองชั้นขึ้นไป หากกอสรางชิดเขตที่ดินนอยกวา  
๓๐๐ เซนติเมตร ตองหามมิใหมีหนาตาง ประตู หรือชองระบายลมในดานที่ชิดกับเขตที่ดินนั้น  
ทั้งน้ี ตามขอ ๕๖๕๓ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ผนังอาคารบางสวนของอาคาร 
ค.ส.ล. ๓ ชั้น ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีบานพลาสติกติดตรึงถาวรเพื่อใหแสงสวางลอดได  
แตไมสามารถเปดปดหรือระบายอากาศไดตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจพบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนชองแสงชองลมทั้งหมดในสวนที่ติดตอกับเขตที่ดิน 
ของผูฟองคดีและใหปดเปนผนังทึบตลอดแนวภายใน ๓๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการแกไขดวยการใชแผนไมอัดปดชองแสงชองลมดานในของตัวอาคาร 
เห็นไดวาการกระทําดังกลาวมิใชเปนผนังทึบ กรณีถือไดวาการดําเนินการแกไขชองแสงชองลม 
ยังไมถูกตองตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ซ่ึงเรื่องชองแสงชองลมไมเปนผนังทึบเปนกรณี 
                                                 
 ๕๓ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  ขอ ๕๖ อาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผูอื่น หรือชิดกับอาคารอีกหลังหน่ึงน้ัน ถามีระยะหางนอยกวา ๒๐๐ เซนติเมตร 
สําหรับอาคารสองช้ันลงมา หรือนอยกวา ๓๐๐ เซนติเมตร สําหรับอาคารสองช้ันข้ึนไป หามมิใหมีหนาตาง ประตู หรือชองระบายลม
ในดานที่ชิดกับเขตที่ดินหรืออาคารอื่นน้ัน 
 อยางไรก็ตามอาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผูอื่นน้ันจะมีระยะหางจากเขตที่ดินน้ันต่ํากวา ๕๐ เซนติเมตร ไมได  
เวนแตจะปลูกสรางโดยวิธีตกลงทําผนังรวมกัน แตทั้งน้ีตองไมเสียประโยชนในทางสถาปตยกรรม 
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ที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนผนังทึบใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๔๑  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่ตองดําเนินการใหม
ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คือ ตองมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการรื้อถอน
ชองแสงชองลมที่ไมไดทําเปนผนังทึบภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน 
หากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มิไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย จึงถือวาเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารกําหนดใหตองปฏิบัติ 
   ในสวนของทอระบายน้ําฝนของอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น (หอพัก) ไมไดตอลง
ทอระบายน้ําของเทศบาล เวลาฝนตกหนักทําใหนํ้าฝนไหลซึมและขังในบานของผูฟองคดี น้ัน 
เห็นวา กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๒ กําหนดวา อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงตองมีการระบายนํ้าฝนออกจาก
อาคารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนหรือเกิดนํ้าไหลนอง
ไปยังที่ ดินอ่ืนที่ มีเขตติดตอกับเขตที่ ดินที่ เปนที่ตั้งของอาคารนั้น วรรคสอง กําหนดวา  
การระบายน้ําฝนออกจากอาคารตามวรรคหนึ่งจะระบายสูแหลงรองรับนํ้าทิ้งโดยตรงก็ได  
ซ่ึงกรณีน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวาไดแนะนําใหทั้งผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําบอพักนํ้า
เชื่อมตอลงทอระบายน้ําสาธารณะแลว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการแกไขแลว  
ซ่ึงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบานสวน ไดมีหนังสือถึงผู อํานวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/ปลัดเทศบาล วา กรณีที่ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากทอนํ้าทิ้งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ปลอยนํ้าใชลงทางสาธารณะไหลผานหนาบานของตน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแกไขโดยทําบอพักนํ้าและเชื่อมตอลงทอระบายน้ําสาธารณะแลว  
สวนความเดือดรอนและเสียหายจากน้ําไหลซึมเขาภายในบานผูฟองคดี เกิดจากนํ้าฝน 
ที่ตกลงมาปะทะตัวอาคาร ๓ ชั้น แลวไหลมาตามตัวอาคารซึมลงรอยตอระหวางอาคาร 
ที่ปลูกสรางชิดเขตกัน ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ แตผูฟองคดีอางวา ยังคงมีนํ้าไหลซึม 
เขามายังบานของผูฟองคดี เ ม่ือพิจารณาจากภาพถายที่คูกรณีสงตอศาลแลวเห็นวา  
ทอระบายน้ําฝนที่ผูฟองคดีกลาวอางอยูนอกอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น โดยอยูระหวางอาคาร 
ของผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตทอที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ แกไขแลว
และมีบอพักนํ้าอยูภายในอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น เปนทอนํ้าทิ้ง มิใชทอระบายน้ําฝนที่พิพาทกัน 
ในคดีน้ี จึงเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังมิไดแกไขใหถูกตองและเปนการฝาฝนกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ ขอ ๒ ดังกลาว  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหนาที่สั่งให 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการแกไขใหถูกตองและดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 
และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังมิไดดําเนินการ
ตามกฎหมายดังกลาว จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษา 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการแกไขชองแสงชองลมของอาคาร 
ที่พิพาททั้งสองหลังดานที่ติดกับเขตที่ ดินของผูฟองคดีและออกคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการแกไขทอระบายน้ําฝนดานหลังอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ที่กอสรางชิดเขตที่ดินของ 
ผูฟองคดีใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการ
ตามลําดับตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๓/๒๕๕๘) 
 

 ๑.๔ ขอพิพาทเก่ียวกับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหผูฝาฝนกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารดําเนินการ 
 

  ๑ .๔ .๑  กรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองได 
 

   ในกรณีที่มีการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารฝาฝนกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารซึ่งการกระทําดังกลาวเปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่จะออกคําสั่งใหเจาของอาคารดังกลาวดําเนินการแกไขอาคารที่กอสรางโดยไมได 
รับอนุญาตหรือสั่งใหมีการยื่นขออนุญาตกอสรางดัดแปลงอาคารใหถูกตองได  
แตหามีอํานาจที่จะมีคําสั่งใหผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือ
บริวารของเจาของบุคคลดังกลาวกระทําการแกไขแตอยางใดไม   ดังน้ัน  การที่ 
เจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งใหผูครอบครองอาคารซึ่งไมไดมีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ
ในอาคารดังกลาวดําเนินการแกไขอาคารสวนที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาต และใหย่ืน
ขออนุญาตดัดแปลงอาคารใหถูกตอง จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนผูครอบครองอาคารท่ีเปนมูลพิพาทและปรากฏในสําเนา
ทะเบียนบานวาเปนเจาบานซ่ึงไดมีการกอสรางดัดแปลงอาคารดังกลาวดานหลัง (อาคาร ค.ส.ล.
ชั้นเดียว) เพ่ือใชเปนหองครัว โดยตอเติมผนังจากรั้วเดิมซ่ึงเปนรั้วรวม และมุงหลังคากระเบื้อง
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ชิดเขตที่ดินตางผูครอบครอง โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียง
และไมไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขณะที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ตรวจพบ อาคารดังกลาวไดทําการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมี
คําส่ังหามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารสวนที่กอสรางดัดแปลง 
โดยไมไดรับอนุญาต และสั่งใหทําการรื้อถอนอาคารสวนที่กอสรางดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต 
ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําสั่งทั้งสองคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขต
จังหวัดนนทบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวมีคําวินิจฉัย ใหยกอุทธรณ
กรณีคําสั่งหามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารฯ สวนคําส่ังที่ใหผูฟองคดีทําการร้ือถอน
อาคารสวนที่กอสรางดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต เห็นวา การกอสรางดัดแปลงอาคารพิพาท
เปนกรณีที่ยังสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได จึงใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและ 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาออกคําส่ังใหมใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป  ทั้งนี้  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งอีกคร้ังใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขอาคารสวนที่กอสรางโดยไมไดรับ
อนุญาต โดยใหแกไขเปนผนังทึบหางจากเขตที่ดินตางผูครอบครองอยางนอย ๐.๕๐ เมตร  
และใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงอาคาร ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตไดรับการวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวา คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากอาคารเปนของนาย ว. 
ผูฟองคดีเปนเพียงเจาบานตามทะเบียนบานเทาน้ัน ผูฟองคดีไมมีอํานาจในการแกไขหรือ 
ตอเติมอาคารหรือกระทําการใด ๆ ตามคําส่ัง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ 
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา ไดมีการกอสรางดัดแปลงอาคารพิพาท
ดานหลังเพ่ือใชเปนหองครัว โดยตอเติมผนังจากรั้วเดิมซ่ึงเปนรั้วรวม และมุงหลังคากระเบ้ือง 
ชิดเขตที่ดินตางผูครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และไมมีการแจง 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งยังไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของบานและท่ีดินขางเคียง อันถือไดวาเปนการกระทําที่ฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แตเปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจตามตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะออกคําสั่ง 
ใหเจาของอาคารดังกลาวยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ และดําเนินการ
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แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยหาได 
มีอํานาจที่จะสั่งใหผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของ
เจาของอาคารหรือของบุคคลดังกลาวกระทําการดังกลาวแตอยางใดไม เม่ือขอเท็จจริงรับฟง 
ไดแตเพียงวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองอาคาร และมีชื่อเปนเจาบานในทะเบียนบานดังกลาว 
อยูในเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจพบวามีการกอสราง ดัดแปลงอาคารดังกลาวโดยฝาฝน
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร แตการมีชื่อผูฟองคดีในทะเบียนบานดังกลาว
วาเปนเจาบานหาใชพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงวาผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
ในบานหรืออาคารหลังดังกลาวไม  อีกทั้ง ยังไดความจากคําชี้แจงของผูฟองคดีและนาย ว. 
พรอมพยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงตามคําส่ังศาลปกครองสูงสุดวา อาคารพิพาทเปนของ
นาย ว. มิใชบานของผูฟองคดี การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีดําเนินการแกไข 
อาคารพิพาทสวนที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาต และใหยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 
ใหถูกตอง จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และกรณียอมเปนเหตุใหการท่ีผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดีเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๐/๒๕๕๖) 
 

   กรณีที่เจาของอาคารทําการดัดแปลงอาคารโดยมิไดรับอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถิ่น  อีกทั้ง ยังปรากฏวาการดัดแปลงอาคารดังกลาวเปนการดําเนินการ
ที่ขัดตอกฎหมายในเรื่องที่วางที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการดัดแปลงอาคาร เจาพนักงาน
ทองถิ่นยอมมีอํานาจตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะออกคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดได แมวากฎกระทรวงฉบับดังกลาวจะมีผลใชบังคับ 
ภายหลังจากที่เจาของอาคารทําการดัดแปลงแลวก็ตาม เน่ืองจากกฎกระทรวงฉบับดังกลาว
เปนคุณกับเจาของอาคาร โดยทําใหเจาของอาคารสามารถกอสรางรั้วแบงก้ันตามแนวเขต
ที่ดินดานหลังอาคารและสามารถขออนุญาตตอเติมดัดแปลงอาคารเพิ่มไดอีก ๑ เมตร 
จากแนวผนังอาคาร จึงทําใหกรณีน้ีเปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับการรองเรียนวา 
มีการกอสรางดัดแปลงอาคารโดยมิไดรับอนุญาต นายชางโยธา ๓ สํานักงานเขตทุงครุ  
ไดตรวจสอบอาคารดังกลาวและพบวาอาคารที่กอสรางโดยบริษัท ท. ซ่ึงมีอาคารของผูฟองคดี
ทั้งสองรวมอยูดวย โดยหองแถวหรือตึกแถวของผูฟองคดีทั้งสองมีการดัดแปลงอาคาร ค.ส.ล. 



 
๑๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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ขนาด ๓ x ๔ เมตร และสูงประมาณ ๙ เมตร เชื่อมหลังอาคารเดิมปกคลุมที่วางทางเดินหลังอาคาร
โดยไมไดรับอนุญาต ผูอํานวยการเขตทุงครุในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองระงับการดัดแปลง
อาคาร หามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร และใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตอง แตผูฟองคดีทั้งสองมิไดปฏิบัติตาม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการรื้อถอนอาคารในสวนที่กอสรางดัดแปลงโดยมิไดรับอนุญาตใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแตไดรับคําสั่ง ผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณคําส่ังดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของทาวนเฮาส ที่ตั้งอยูในหมูบานสุขสวัสด์ิสวนธน 
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร ไดทําการดัดแปลงอาคารชนิด ค.ส.ล. 
ขนาด ๓ x ๔ เมตร และสูงประมาณ ๙ เมตร เชื่อมหลังอาคารเดิมปกคลุมที่วางทางเดิน 
หลังอาคารโดยไมไดรับอนุญาต เน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสองไดดัดแปลงอาคารปกคลุมที่วาง
ทางเดินหลังอาคารจนเต็มพ้ืนที่ เปนผลใหไมมีที่วางดานหลังอาคาร ซ่ึงการตอเติมอาคารพิพาท
ลักษณะดังกลาวของผูฟองคดีทั้งสอง เปนการกระทําอันมีลักษณะการดัดแปลงอาคารตาม 
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขัดตอมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
และขัดตอขอ ๗๖๕๔ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร  

                                                 
 ๕๔ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ขอ ๗๖ อาคารประเภทตาง ๆ จะตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงปกคลุมไมนอยกวาสวนที่กําหนดไว
ดังตอไปน้ี 
   (๑) อาคารที่พักอาศัยแตละหลังใหมีที่วางอยู ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของพ้ืนที่ 
  (๒) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะซึ่งไมไดใชเปนที่พักอาศัย ใหมีที่วางอยู ๑๐ ใน ๑๐๐ สวน
ของพ้ืนที่ แตถาใชเปนที่พักอาศัยดวยใหมีที่วางอยู ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของพ้ืนที่ 
  (๓) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะสูงไมเกินสามชั้น และไมอยู 
ริมทางสาธารณะตองมีที่วางดานหนาอาคารไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร ถาสูงเกินสามชั้นตองมีที่วางดานหนาอาคารไมนอยกวา 
๑๒.๐๐ เมตร 
  ในกรณีที่อาคารหันหนาเขาหากันใหมีที่วางรวมกันได 
  ในกรณีที่หันหนาตามกัน ใหที่วางดานหนาของอาคารแถวหลังเปนทางเดินหลังอาคารของอาคารแถวหนาดวย 
  (๔) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะจะตองมีที่วางโดยปราศจาก 
ส่ิงปกคลุมเปนทางเดินหลังอาคารไดถึงกันกวางไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร โดยใหแสดงเขตดังกลาวใหปรากฏดวย 
  ในกรณีที่อาคารหันหลังเขาหากัน จะตองเวนทางเดินดานหลังไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร 
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พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
อันเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการดัดแปลงอาคาร  อยางไรก็ดี โดยที่ขอเท็จจริง
ปรากฏวา อาคารของผูฟองคดีทั้งสองไดรับอนุญาตใหกอสรางเปนหองแถวหรือตึกแถว ๓ ชั้น 
โดยเวนที่วางทางเดินไว ๓ เมตร จึงยังเหลือพ้ืนที่ใหผูฟองคดีทั้งสองสามารถขออนุญาตแกไข 
ใหถูกตองไดตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงอาศัย
อํานาจตามมาตราดังกลาวมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสองดําเนินการ (ก) แกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองตามรายการดังตอไปน้ี บานแถวตองมีที่วางดานหนาระหวางร้ัวถึงแนวผนังอาคาร
กวางไมนอยกวา ๓ เมตร และตองมีที่วางดานหลังร้ัวถึงแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา  
๒ เมตร อาคารพักอาศัยตองมีที่วาง ๓๐ ใน ๑๐๐ สวน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 
และ (ข) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่น หรือดําเนินการ 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันพนกําหนด
ตาม (ก) จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําส่ังดังกลาวเปนการใชอํานาจ
ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๓๓ (๑)๕๕  
และขอ ๓๖ วรรคหนึ่ง๕๖ แมกฎกระทรวงฉบับดังกลาวจะมีผลใชบังคับภายหลังจากที่ผูฟองคดี
ทั้งสองทําการดัดแปลงแลวก็ตาม แตเน่ืองจากบทบัญญัติดังกลาวเก่ียวกับที่วางของอาคาร 
พักอาศัยตามขอ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาวเปนคุณกับผูฟองคดีทั้งสอง  
โดยทําใหผูฟองคดีทั้งสองสามารถกอสรางรั้วแบงก้ันตามแนวเขตที่ ดินดานหลังอาคาร 
และสามารถขออนุญาตตอเติมดัดแปลงอาคารได ๑ เมตรจากแนวผนังอาคาร คําส่ังดังกลาว 
จึงนํามาใชบังคับกับกรณีของผูฟองคดีทั้งสองได แตผูฟองคดีทั้งสองมิไดดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตามระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่งดังกลาว  ฉะน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

                                                                                                                                            
  (๕) หองแถว ตึกแถว และอาคารพาณิชย ที่ตั้งอยูมุมถนนสองสายตัดกัน และมีทางออกสูดานหนาทั้งสองสาย 
ในระยะไมเกิน ๑๕ เมตร จากมุมถนนสองสาย หรือตั้งอยูริมทางสาธารณะสองสายขนาบอยู ทางสายใดสายหนึ่งกวางไมนอยกวา 
๑๐.๐๐ เมตร ทางขนาบกันน้ันหางจากกันไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร และไดรนแนวอาคารตามขอ ๗๒ แลว จะไมมีที่วางหรือทางเดิน
หลังอาคารก็ได 
 ๕๕-๕๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ขอ ๓๓ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี  
  (๑) อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของพื้นที่ชั้นใดช้ันหน่ึง 
ที่มากท่ีสุดของอาคาร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ขอ ๓๖ บานแถวตองมีที่วางดานหนาระหวางร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร 
และตองมีที่วางดานหลังอาคารระหวางร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๑๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยอมมีอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะสั่งใหผูฟองคดีทั้งสอง
ดําเนินการรื้อถอนอาคารในสวนที่กอสรางดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน  
๓๐ วันได คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๙-๖๐๐/๒๕๕๗) 
 

   กรณีอาคารเดิมมีลักษณะเปนอาคารไมชั้นเดียวใตถุนสูง ซึ่งตอมา
ตัวบานและเสาบานมีสภาพชํารุด เจาของจึงดําเนินการรื้อถอนแลวกอสรางใหม 
โดยมีการสรางเสา คาน หรือโครงสรางข้ึนใหมทดแทนของเดิม มีสภาพกลายเปนอาคาร 
ค.ส.ล. ๒ ชั้น กรณียอมไมอาจถือไดวาเปนการซอมแซมเพียงเล็กนอย แตเปนการกอสราง
อาคาร จึงตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นเสียกอน เม่ือเจาของอาคารมิไดย่ืน 
ขออนุญาต จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  อีกทั้ง การกอสรางดังกลาวยังขัดตอกฎหมายเก่ียวกับ 
เร่ืองที่วาง  ดังน้ัน เจาพนักงานทองถ่ินจึงมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของอาคารระงับ 
การกอสรางอาคาร หามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร ใหดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตอง รวมถึงใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือแจงตอ 
เจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนดได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนดพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนบานไมชั้นเดียว
ที่ตรอกวังหลัง ถนนอรุณอัมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เจาของที่ดิน
ขางเคียงไดรองเรียนตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครวา ผูฟองคดีปลูกสรางอาคารโดยไมได 
รับอนุญาต สํานักงานเขตบางกอกนอยตรวจสอบแลวพบวา อาคารของผูฟองคดีไมไดรับอนุญาต
ใหกอสรางจากเจาพนักงานทองถิ่นแตอยางใด ผูอํานวยการเขตบางกอกนอย (ผูถูกฟองคดี)  
จึงมีหนังสือแจงคําสั่งรวม ๓ ฉบับ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางอาคาร คําสั่งหามใช
หรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร และคําส่ังใหดําเนินการแกไขและยื่นคําขอรับใบอนุญาต
กอสรางอาคาร ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ แตไดรับ 
การวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีเพียงแตซอมแซมบานตามสภาพเดิมที่ซ้ือมา
เทาน้ันมิไดกอสรางขึ้นใหมแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งทั้งสามฉบับของผูถูกฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ขอเท็จจริงรับฟงไดวา กอนการทําสัญญาขายที่ดินกับผูฟองคดี ผูขาย
ที่ดินพรอมอาคารพิพาทไดแสดงรายละเอียดตัวอาคารวา เปนบานไมยกจากพ้ืนสูงสองเมตรเศษ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๘๑ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกับเม่ือพิจารณาหลักฐานสัญญาซ้ือขายที่ดินพรอมอาคารพิพาท ไดระบุวา ขายที่ดิน
พรอมบานไมชั้นเดียว จึงเห็นไดวา อาคารเดิมของผูฟองคดีเปนอาคารไมชั้นเดียวใตถุนสูง  
ตอมา ผูฟองคดีไดทําการรื้อถอนบานหลังดังกลาว เน่ืองจากตัวบานและเสาบานมีสภาพชํารุด
จนไมอาจใชเปนที่อยูอาศัยตามปกติได และดําเนินการกอสรางอาคารพิพาท ซ่ึงปรากฏตามรายงาน
ของนายตรวจโยธาสํานักงานเขตบางกอกนอยซ่ึงออกตรวจเม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ วา  
ผูฟองคดีทําการกอสรางอาคารใหเปนอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๖.๐๐ เมตร  
สูง ๕.๔๐ เมตร ชั้นลางสูง ๒.๔๐ เมตร ชั้นบนสูง ๓ เมตร โดยอาคารดังกลาวกอสรางชิดแนวเขต
ที่ดินขางเคียงผนังเปนคอนกรีต กรณีจึงเห็นไดวาบานไมชั้นเดียวไดถูกร้ือถอนแลวถูกสรางใหม
ที่มีการสรางเสา คานหรือโครงสรางขึ้นใหมเพ่ือทดแทนของเดิม ซ่ึงเปนกรณีทําใหบานไมชั้นเดียว
ดังกลาวเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง จึงเปนการกอสรางอาคารตามมาตรา ๔๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ฉะน้ัน เม่ือการกอสรางอาคารดังกลาวมิใชการกระทําที่เปน 
การซอมแซมเพียงเล็กนอยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนดําเนินการกอสรางอาคารผูฟองคดีจึงตอง
ขออนุญาตกอสรางอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นเสียกอน แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
มิไดยื่นขออนุญาต จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ  นอกจากนี้ การกระทําดังกลาวของผูฟองคดียังขัดตอบทบัญญัติขอ ๒๑ (๑)๕๘ 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งยังเปนกรณีที่ฝาฝนตอขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร 

                                                 
๕๗ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางข้ึนแทนของเดิมหรือไม 
“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซ่ึงลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน 

นํ้าหนัก เน้ือท่ี ของโครงสรางของอาคาร หรือสวนตาง ๆ ของอาคารซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซม
หรือการดัดแปลงท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๕๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขอ ๒๑ ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปน้ี 
ประเภทอาคาร                                                                          ความกวาง 
๑. อาคารอยูอาศัย                                                                      ๑.๐๐ เมตร 
๒. อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก    ๑.๕๐ เมตร 

สํานักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ 



 
๑๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ .ศ .  ๒๕๔๔ ขอ ๕๒ (๑)๕๙ ขอ ๕๔๖๐ และขอ ๕๖๖๑ เ น่ืองจากดําเนินการโดยฝาฝน 
ตอหลักเกณฑการกอสรางอาคารท่ีกฎหมายกําหนดไว กลาวคือ การกอสรางอาคารตองมีที่วาง
ไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของพื้นที่ที่ดิน และอาคารดานที่ชิดที่ดินเอกชน ชองเปดประตู 
หนาตาง ชองระบายอากาศหรือระเบียงสําหรับชั้น ๒ ลงมาหรือสูงไมเกิน ๙ เมตร ตองอยูหางจาก
เขตท่ีดินไมนอยกวา ๒ เมตร รวมทั้งอาคารบานพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร  
ใหผนังดานที่ไมมีชองเปด สามารถสรางหางเขตที่ดินไดนอยกวา ๑ เมตร ถาหางเขตที่ดินนอยกวา 
๕๐ เซนติเมตร ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินนั้นดวย  ดังนั้น เม่ืออาคาร
ของผูฟองคดีมีลักษณะที่ฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว จึงชอบที่ผูถูกฟองคดี 
จะมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสรางและหามใชหรือเขาไปในสวนที่กอสราง  อยางไรก็ตาม 
กรณีดังกลาวขางตนเปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดตามมาตรา ๔๑  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขอ
อนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง 
ในเวลาที่กําหนด  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีดําเนินการกอสรางอาคารโดยไมชอบดวยกฎหมาย การที่
ผูถูกฟองคดีซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับการกอสราง
อาคาร หามใชหรือเขาไปในสวนที่กอสรางโดยไมไดรับอนุญาต และใหดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายใน ๓๐ วัน โดยใหยื่นขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือแจง 
ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนด จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๘) 
 

   ในการพิจารณาแบบคําขออนุญาตกอสรางซึ่งยื่นตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่เพียงตรวจพิจารณาคําขอและเอกสารที่เก่ียวของ 
หากเห็นวาถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น
ก็มีอํานาจอนุญาตออกใบอนุญาตใหได โดยไมจําตองออกไปตรวจสอบผังบริเวณ 
ตามสภาพพ้ืนที่กอสรางจริงแตอยางใด  เม่ือผูไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารไดกอสราง
                                                 

๕๙-๖๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ ๕๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 

(๑) อาคารอยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของพ้ืนที่ที่ดิน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

ขอ ๕๔ อาคารดานชิดท่ีดินเอกชน ชองเปด ประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ หรือริมระเบียงสําหรับชั้น ๒ ลงมา
หรือสูงไมเกิน ๙ เมตร ตองอยูหางเขตท่ีดินไมนอยกวา ๒ เมตร และสําหรับชั้น ๓ ข้ึนไปหรือสูงเกิน ๙ เมตร ตองหางไมนอยกวา 
๓ เมตร 

ขอ ๕๖ บานพักอาศัยที่มีพื้นที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ใหผนังดานที่ไมมีชองเปด สามารถสรางหางเขตที่ดินได
นอยกวา ๑ เมตร ถาหางเขตที่ดินนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินดานน้ันดวย 
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อาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตโดยผนังอาคารที่เปนชองเปดอยูหางจาก
แนวเขตที่ดินไมถึง ๒ เมตร อันเปนการขัดกับขอ ๕๐ วรรคหน่ึง ของกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจตามมาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะออกคําสั่งใหผูกอสรางแกไขอาคารดังกลาวได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดออกใบอนุญาตให 
ผูฟองคดีกอสรางอาคาร และเม่ือการกอสรางแลวเสร็จ ผูอํานวยการสวนควบคุมอาคารและ 
ผังเมืองซ่ึงเปนผูแทนของเทศบาลนครนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดออกหนังสือรับรองวา
ผูฟองคดีไดทําการปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลวตามที่ไดรับอนุญาต และนายทะเบียนทองถิ่น
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดออกหมายเลขทะเบียนบานใหผูฟองคดี  ตอมา  
มีผูรองเรียนกรณีการกอสรางอาคารของผูฟองคดี เจาหนาที่สํานักการชางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไดไปตรวจสอบและพบวาผนังอาคารที่กอสรางเปนบานพักอาศัยทั้งดานทิศตะวันตก 
และดานทิศตะวันออกทําเปนชองเปด (หนาตางกระจกเปดปดได) แตผนังอาคารทั้ง ๒ ดาน  
อยูหางจากแนวเขตที่ดินไมถึง ๒ เมตร อันเปนการกอสรางที่ผิดจากแผนผังบริเวณที่ไดรับ
อนุญาต ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีแกไขผนังอาคารที่ทําเปนชองเปดใหทําเปนผนังทึบ
และใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงอาคาร ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยยืน ผูฟองคดีเห็นวา ความผิดพลาด 
ในการกอสรางอาคารของผูฟองคดีเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เพราะในการออกใบอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคาร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบ 
ตามเอกสารคําขออนุญาตเทาน้ันไมไดดําเนินการตรวจสอบผังบริเวณตามสภาพพื้นที่ที่กอสราง
ตามความเปนจริง และในระหวางการกอสรางผูแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดไปตรวจ 
การกอสรางอาคารของผูฟองคดีตลอดเวลา แตก็ไมไดมีคําสั่งใด ๆ  อีกทั้ง ผูอํานวยการ 
สวนควบคุมอาคารและผังเมืองซ่ึงเปนผูแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดออกหนังสือรับรองวา 
ผูฟองคดีไดกอสรางอาคารเสร็จเรียบรอยตามที่ไดรับอนุญาต และนายทะเบียนทองถิ่นซึ่งเปน
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดออกหมายเลขทะเบียนบานใหผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคําสั่งที่ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงยื่นฟองคดีขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุญาต
ใหผูฟองคดีเปนผูไดรับอนุญาตกอสรางตามกฎหมาย พรอมทั้งใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี
หากศาลมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีแกไขผนังอาคาร 
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   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา ผูฟองคดีกอสรางอาคารโดยมีผนัง 
อาคารพิพาทดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกหางจากแนวเขตที่ดินไมถึง ๒ เมตร จึงเปนกรณีที่
การกอสรางอาคารของผูฟองคดีไมถูกตองตามแบบแปลนที่ได รับอนุญาต ซ่ึงบทบัญญัติ 
มาตรา ๓๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวา ในกรณีที่ 
มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ใหถือวา
เปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา เปนการกระทําของผูอ่ืน 
ซ่ึงผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
และผูดําเนินการทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม  ดังน้ัน เม่ือการกอสราง 
อาคารพิพาทในคดีน้ีมีผูฟองคดีเปนผูควบคุมงานจึงตองถือวาการกอสรางที่ผิดแบบแปลน 
เปนการกระทําของผูฟองคดี และเม่ือการกอสรางอาคารโดยการควบคุมงานของผูฟองคดีดังกลาว
เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมาย เน่ืองจากผนังอาคารดานทิศตะวันออกและดาน 
ทิศตะวันตกทําเปนชองเปด (หนาตางกระจกเปดปดได) โดยไมทําเปนผนังทึบอยูหางเขตที่ดิน
นอยกวา ๒ เมตร ตามขอ ๕๐ วรรคหน่ึง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีแกไขผนังดานขางของอาคารที่ทําเปนชองเปดดังกลาวใหเปนผนังทึบ จึงเปนการสั่ง
ใหแกไขเพ่ือใหอาคารที่กอสรางถูกตองตามมาตรา ๔๐ (๓) และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ ประกอบขอ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ  
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีแกไขผนังดานขางของอาคารที่ทําเปนชองเปดใหเปน
ผนังทึบจึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัย 
ยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน และเม่ือคําส่ังดังกลาวเปน 
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ขออางของผูฟองคดีฟงไมขึ้น 
   นอกจากน้ี ในการออกใบอนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางอาคารตามกรณีพิพาท
ในคดีน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจและหนาที่เพียงตรวจพิจารณาคําขอและเอกสารที่เก่ียวของ 
หากเห็นวาถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจ
ออกใบอนุญาตใหไดโดยไมจําตองออกไปตรวจสอบผังบริเวณตามสภาพพื้นที่กอสรางจริง
เสียกอนตามขออุทธรณของผูฟองคดี  สําหรับกรณีที่ผู อํานวยการสวนควบคุมอาคาร 
และผังเมืองไดออกหนังสือรับรองวาผูฟองคดีไดกอสรางอาคารเสร็จเรียบรอยตามที่ไดรับอนุญาต 
และนายทะเบียนทองถิ่นซ่ึงสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดออกเลขประจําบานใหผูฟองคดี เปนกรณีที่
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดออกใบรับรองวาผูฟองคดีไดกอสรางอาคารบานพัก 
เสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือผูฟองคดีจะไดนําไปเปนหลักฐานประกอบการขอเลขประจําบาน 
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ตอนายทะเบียนทองถิ่นตามมาตรา ๓๔๖๒ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  
และขอ ๓๒๖๓ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เทาน้ัน หาไดเปนการรับรองความถูกตองของอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
แตอยางใด คํารับรองดังกลาวจึงไมเก่ียวของกับกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีแกไข
อาคารตามกรณีพิพาทในคดีน้ี สวนขอความในกฎกระทรวงขอ ๕๐ วรรคหน่ึง (๑) ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ เพียงแตกําหนดหามใหการกอสรางผนังอาคารจะตองทําเปนผนังทึบเฉพาะในดาน
ที่หางจากแนวเขตที่ดินไมถึง ๒ เมตร เทาน้ัน ผูฟองคดียังสามารถจัดใหมีหนาตางหรือชองเปดปด
เพ่ือใหมีแสงสวางและระบายอากาศภายในอาคารในสวนอ่ืนของอาคารได  ดังนั้น ขอ ๕๐  
วรรคหน่ึง (๑) ของกฎกระทรวงดังกลาว จึงหาไดมีขอความหรือเจตนารมณอันเปนการขัดขวาง
หรือจํากัดเสรีภาพในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุขของผูฟองคดี  
อันจะถือวาเปนการขัดหรือแยงตอบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 

                                                 
๖๒ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๓๔ ใหทุกบานมีเลขประจําบาน บานใดยังไมมีเลขประจําบาน ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง 
เพื่อขอเลขประจําบานภายในสิบหาวันนับแตวันสรางบานเสร็จ 

ใหนายทะเบียนผูรับแจงกําหนดเลขประจําบานใหแกผูแจงซ่ึงมีบานอยูในเขตสํานักทะเบียนทองถ่ินภายในเจ็ดวัน 
ถามีบานอยูนอกเขตสํานักทะเบียนทองถ่ินใหกําหนดเลขประจําบานภายในสามสิบวัน 

ใหเจาบานติดเลขประจําบานไวในที่ซ่ึงเห็นไดชัดแจง 
ผูอํานวยการทะเบียนกลางจะกําหนดใหมีทะเบียนบานชั่วคราวตามระเบียบ เพื่อประโยชนแกการตรวจสอบ 

ทางทะเบียนก็ได 
๖๓ ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ บานปลูกสรางใหมหรือปลูกสรางนานแลว แตยังไมมีบานเลขที่ เม่ือเจาบานแจงขอมีบานเลขที่ตอนายทะเบียน 
ใหนายทะเบียนถือปฏิบัติ ดังน้ี 

กรณีแจงตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน ใหดําเนินการดังน้ี 
(๑) รับแจงตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๑๖) 
(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผูแจง 
(๓) ตรวจสอบสภาพความเปนบาน 
(๔) กําหนดบานเลขที่ 
(๕) กําหนดเลขรหัสประจําบานตามแบบพิมพที่กําหนดในขอ ๑๓๔ (๒๕) 
(๖) จัดทําทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานและมอบใหผูแจงเปนหลักฐาน 
(๗) รายงานการกําหนดเลขรหัสประจําบานตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๘) 
กรณีแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงผูซ่ึงผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด ใหดําเนินการดังน้ี 
(๑) ดําเนินการตามวรรคสอง (๑) - (๔) และมอบหลักฐานการรับแจงใหแกผูแจงไว 
(๒) รวบรวมหลักฐานการกําหนดบานเลขที่สงไปยังนายทะเบียนอําเภอเพ่ือดําเนินการตามวรรคสอง (๕) - (๗) 
(๓) ใหนายทะเบียนอําเภอมอบสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหนายทะเบียนผูรับแจงเพื่อมอบใหผูแจงตอไป 
กรณีผูแจงนําหลักฐานการรับแจงมาขอรับสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานใหนายทะเบียนอําเภอมอบใหผูแจง 

๖๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๑๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕/๒๕๕๘) 
 

  ๑.๔.๒ กรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองไดหรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงของ 
เจาพนักงานทองถิ่น 
 

   ที่ดินที่มีประกาศกําหนดเปนที่หวงหามตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
มิใชกรณีที่อาจจะมีการอนุญาตใหใชประโยชนโดยเสียคาตอบแทนหรือนํามาจัดหา
ประโยชนตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ได  
ดังน้ัน เม่ือมีการกอสรางอาคารในบริเวณที่ดินดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ถือวาเปนกรณีที่ไมอาจ
แกไขใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคําสั่งใหเจาของรื้อถอนอาคารดังกลาวได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีไดเขาครอบครองและทําการกอสรางสักการะสถานเรียกชื่อวา  
วังสามเซียน บนเชิงเขาพระตําหนัก (เขาพัทยา) ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เน้ือที่ประมาณ ๔ ไรเศษ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยอางวาตนเขาใจวาบริเวณที่กอสราง 
เปนที่ธรณีสงฆ ซ่ึงตามขอเท็จจริงแลวที่ดินบริเวณดังกลาวเน้ือที่ทั้งหมด ๒๙๒ ไร ๒ งาน 
กระทรวงมหาดไทยไดอนุญาตใหอยูในความควบคุมและใชประโยชนของกระทรวงกลาโหม 
โดยกองทัพเรือตั้งแตเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๗  ทั้งน้ี ไดมีประกาศกําหนดใหที่ดินบริเวณดังกลาว 
เปนบริเวณที่หวงหามตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ กองทัพเรือ 
ไดขอสงคืนที่ดินที่เหลือจากการใชประโยชนตอกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใหเมืองพัทยา 
ใชเปนสาธารณประโยชน ภายหลังจากที่การดูแลรักษาที่ดินดังกลาวตกเปนอํานาจหนาที่ 
ของเมืองพัทยาแลว เม่ือวนัที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่ของเมืองพัทยาตรวจพบวา ผูฟองคดี
กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ขนาด ๘ x ๑๒ เมตร และกําแพงคอนกรีต สูง ๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
รุกล้ําที่สาธารณะบริเวณเขาพระใหญ ซ่ึงเปนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นเมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ร้ือถอนอาคารดังกลาวออกทั้งหมดภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง โดยใหเหตุผลวา
กอสรางอาคารโดยไมไดรับใบอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และการกระทําดังกลาวไมสามารถ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ผูฟองคดีอุทธรณคัดคานคําส่ังตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยาและเขตราชการสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัดชลบุรี  



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๘๗ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตปรากฏวาระยะเวลาไดลวงพนไปเกินกวา ๖๐ วัน นับแตวันที่ยื่นอุทธรณแลว 
ผูฟองคดียังมิไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีกอสรางกําแพงคอนกรีตและอาคาร 
โดยไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นจึงเปนการฝาฝนมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นเมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจพิจารณาออกคําส่ังใหผูฟองคดีระงับการกอสราง หรือมีคําสั่ง
หามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารดังกลาว และพิจารณามีคําส่ังตามมาตรา ๔๑ 
หรือมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แลวแตกรณี ไดตามกฎหมาย และเมื่อขอเท็จจริง
รับฟงเปนที่ยุติวา ที่พิพาทบริเวณที่ผูฟองคดีกอสรางอาคารและกําแพงคอนกรีตเปนที่เขา 
หรือที่ภูเขาซึ่งตามขอ ๒๖๕ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดบริเวณที่หวงหาม 
ตามมาตรา ๙ (๒) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ กําหนดเปน 
ที่หวงหาม ที่ดินบริเวณพิพาทจึงเปนที่หวงกันไวใชประโยชน ซ่ึงมิใชกรณีที่อาจอนุญาต 
ใหใชประโยชนโดยเสียคาตอบแทนหรือนํามาจัดหาประโยชนตามมาตรา ๑๐๖๖ มาตรา ๑๑๖๗ 
และมาตรา ๑๒๖๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดินได การกอสรางอาคารของผูฟองคดีจึงเปนกรณีที่

                                                 
๖๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดบริเวณที่หวงหามตามมาตรา ๙ (๒) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  

ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 
ขอ ๒ ใหบริเวณดังตอไปน้ี ทุกแหง ทุกจังหวัด เปนบริเวณที่หวงหาม หามมิใหบุคคลใดทําดวยประการใด ใหเปน

การทําลายหรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
(๑) บริเวณที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา ๔๐ เมตร 
(๒) บริเวณแมนํ้าและลําคลอง 
(๓) ที่ดินของรัฐ นอกจาก (๑) และ (๒) ซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองเฉพาะบริเวณที่เปนที่หิน ที่กรวด 

หรือที่ทราย 
 ๖๖-๖๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน 

มาตรา ๑๐ ที่ดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและมิใชสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎร 
ใชประโยชนรวมกันน้ัน ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชนในการจัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหที่ดินใชประโยชนได ซ้ือ
ขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา และใหเชาซ้ือ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง แตสําหรับการขาย การแลกเปลี่ยน  
และการใหเชาซ้ือท่ีดิน ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

การดําเนินการจัดหาผลประโยชนตามความในมาตรานี้ ใหคํานึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย 
มาตรา ๑๑ การจัดหาผลประโยชนซ่ึงที่ดินของรัฐตามนัยดังกลาวมาในมาตรากอนน้ี รัฐมนตรีจะมอบหมาย 

ใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชนสําหรับรัฐหรือบํารุงทองถ่ินก็ได  ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจใหสัมปทาน ให หรือใหใช 
ในระยะเวลาอันจํากัด  ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในมาตราน้ีไมกระทบกระเทือนถึงกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม 



 
๑๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถอนุญาตใหกอสรางไดและเปนกรณีที่ไมอาจแกใหถูกตองได 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารพิพาทโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๖) 

 

   การกอสรางทอระบายน้ําและบอพักนํ้าในลํารางสาธารณประโยชน
ถือเปนการกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร จึงตองอยูภายใต
บังคับของมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ . ๒๕๓๕ เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา ผูฟองคดี 
กอสรางโดยไมไดรับอนุญาตหรือมีใบรับแจงของเจาพนักงานทองถิ่น ประกอบกับ 
แมลํารางดังกลาวจะมีสภาพตื้นเขิน แตก็ยังคงเปนที่สาธารณะซึ่งตองไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินน้ันกอนการ
กอสรางหรือดัดแปลงอาคารหรือสวนของอาคารรุกล้ํา ซึ่งปรากฏวานโยบายของทองถิ่น
ไมอนุญาตใหเอกชนกอสรางหรือดัดแปลงลํารางสาธารณประโยชนใหเปนทางระบายน้ํา  
ดัง น้ัน  จึงฟงวาการกอสรางดังกลาวเปนกรณีที่ ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง 
ใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจสั่งใหร้ือถอนอาคารนั้นไดตามมาตรา ๔๐ 
และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการดําเนินการดังกลาวไมจําตองมี 
ผูรองเรียนแตประการใด 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีไดกอสรางทอ ค.ส.ล. และบอพักนํ้าในลํารางสาธารณประโยชน
ซึ่งอยูระหวางที่ดิน ๒ แปลง ของภริยาผูฟองคดี แลวถมดินลูกรังปดทับเพ่ือเชื่อมตอที่ดินใหเปน
แปลงเดียวกัน เปนเหตุใหนาย อ. เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินติดกันรองเรียนวาไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการปดลํารางสาธารณประโยชนดังกลาว ซ่ึงเม่ือเจาพนักงานทองถิ่นเทศบาลตําบล
แกลงกะเฉด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตรวจสอบแลวพบวา ผูฟองคดีดําเนินการดังกลาวโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น อีกทั้งเปนการกระทําที่ไมสามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารบริเวณที่ทําการถมดินลูกรังและวางทอ 
ค.ส.ล. ในลํารางสาธารณประโยชนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง  ตอมา  
ผูฟองคดีได อุทธรณคําสั่ง ดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล 
หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัดระยอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา
แลวเห็นวา การแจงคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีมติใหยกเลิกคําส่ังดังกลาวและใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการ
ออกคําสั่งใหมใหถูกตอง  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบและจัดทําแผนที่พิพาท  



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๘๙ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งยังขอใหสํานักงานที่ดินจังหวัดระยองรังวัดสอบเขตลํารางสาธารณประโยชนที่พิพาท 
และพบวา ผูฟองคดีไดวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมกอสรางบอพักนํ้าทุกระยะ ๑๐ เมตร  
ยาวประมาณ ๓๒ เมตร แลวถมดินลูกรังปดทับในแนวเขตติดตอระหวางที่ดินและในลําราง
สาธารณประโยชนซ่ึงมีสภาพตื้นเขิน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖  
ซ่ึงมีเน้ือหาทํานองเดียวกับคําส่ังเดิม หากแตไดแจงคําส่ังใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับและปดประกาศสําเนาคําส่ังในบริเวณที่พิพาท เม่ือผูฟองคดีทราบคําสั่ง
ดังกลาวแลวจึงอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่สั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี และขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการ 
ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและบอพักนํ้าซ่ึงเปนสวนประกอบ 
ของทอระบายน้ํา ถือเปน “อาคาร” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  
การกอสรางจึงตองอยูภายใตบังคับของมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กลาวคือ  
ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการ 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา การกอสราง
ดังกลาวไมไดขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  กรณีจึงเปนการฝาฝนมาตรา ๒๑  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และโดยที่ลํารางสาธารณประโยชนพิพาทแมจะตื้นเขิน แตก็ยังคง
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลแกลงกะเฉดหรือนายอําเภอเมืองระยองดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน
มิใหผูใดบุกรุกหรือเขาไปยึดถือครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนดูแลใหประชาชน
ไดใชประโยชนใหตรงตามวัตถุประสงค  ทั้งน้ี ตามนัยขอ ๔ (๒)๖๙ และขอ ๕ (๒)๗๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน พ .ศ . ๒๕๔๔ ซ่ึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดไมสามารถรุกล้ําเขาไปใชประโยชน 
                                                 

๖๙-๗๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๔ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในบังคับของระเบียบน้ี หมายถึง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) ที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการไดสงวนไวก็ตาม เชน  
ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางนํ้า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบล และหมูบาน เปนตน 

ขอ ๕ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) ที่ดินตามขอ ๔ (๒) ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด  
และนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 



 
๑๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรางสิ่งปลูกสรางอ่ืนใดได หากไมไดรับอนุญาต เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณะใหกอสรางอาคารหรือสวนของอาคาร
ล้ําเขาไปในที่สาธารณะตามนัยขอ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด 
ไมมีนโยบายที่จะอนุญาตใหเอกชนกอสรางหรือดัดแปลงลํารางสาธารณประโยชนใหเปน 
ทางระบายน้ํา การที่ผูฟองคดีกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร 
พรอมกอสรางบอพักนํ้าทุกระยะ ๑๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒ เมตร รุกล้ําเขาไป 
ในลํารางสาธารณประโยชนที่พิพาท จึงเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได
ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวยเหตุน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจพิจารณา 
สั่งใหร้ือถอนอาคารของผูฟองคดีตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวได 
ไมวาจะมีผูรองเรียนหรือไม และเม่ือการกระทําของผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดี 
ยอมไมอาจอางวาเปนการกระทําเพ่ือแกไขปญหาเร่ืองทางระบายน้ําที่ตื้นเขินใหกับประชาชนได  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๓/๒๕๕๖) 
 

   การติดหรือตั้งปายหรือสิ่งที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปายที่จะถือวา
เปนการกอสรางอาคารประเภทปายไดน้ันจะตองเปนการสรางปายหรือสิ่งที่สรางข้ึน
สําหรับติดหรือตั้งปายข้ึนใหมทั้งหมด ซึ่งยอมตองหมายถึงการกอสรางตั้งแตฐานราก
ข้ึนไป แตการติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณาบนดาดฟาอาคารที่มีอยูแลว ซึ่งมีลักษณะ 
เปนการเปลี่ยนแปลงตอเติมหรือเพิ่มซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน หรือ
นํ้าหนักของโครงสรางอาคารใหผิดไปจากเดิม ถือเปนการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ .ศ .  ๒๕๒๒ ซึ่งตองขออนุญาตหรือแจงตอ 
เจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ภายหลังจากการกอสรางโครงเหล็กปายโฆษณาแลวเสร็จโดยไมได รับอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ไดมีการใชบังคับกฎ 
ที่มีผลใหเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจอนุญาตใหมีการกอสรางหรือดัดแปลงโครงเหล็ก
ปายโฆษณาไดอีกตอไป กรณีจึงถือวาเปนกรณีดัดแปลงอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร และเปนกรณีที่ไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได  
เจาพนักงานทองถิ่นจึงชอบที่จะออกคําสั่งใหระงับการดัดแปลง หามใช และใหร้ือถอน
อาคารในสวนที่ดัดแปลงโดยมิชอบน้ันได 
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   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีที่  ๒ เปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคารตึกแถว  ๓ ชั้น ตั้งอยู 
ถนนมไหสวรรย แขวงสําเหร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อาคารดังกลาวอยูบริเวณแยก 
มไหสวรรย หางจากดานถนนตากสินประมาณ ๑๐ เมตร และหางจากดานถนนมไหสวรรย
ประมาณ ๔.๕ เมตร ซ่ึงตอมาผูฟองคดีที่ ๑ ทําสัญญาเชาสถานที่บนดาดฟาของอาคารดังกลาว
เพ่ือติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณาขนาด ๑๐ x ๒ เมตร สูง ๑๒ เมตร ตามสัญญาเชา ลงวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยผูฟองคดีที่ ๑ ไดติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณาแลวเสร็จตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗  
ตอมา เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ นายตรวจอาคาร สํานักงานเขตธนบุรี ไดตรวจพบวา  
การติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณาดังกลาวไมได รับอนุญาตจากผู อํานวยการเขตธนบุรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และเห็นวาเปนการกระทําที่ขัดตอประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย  
ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จํานวน ๓ คําสั่ง ไดแก คําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒  
ระงับการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กปายโฆษณา คําสั่งหามผูฟองคดีที่ ๒ ใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ 
ของอาคารหรือบริเวณของอาคารโครงเหล็กปายโฆษณา และคําส่ังใหผูฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอน
โครงเหล็กปายโฆษณา ผูฟองคดีที่ ๒ จึงอุทธรณคําส่ังดังกลาววา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูเชา
สถานที่บนดาดฟาอาคารกอสรางโครงเหล็กปายโฆษณา และโครงเหล็กปายโฆษณาเปน 
กรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีที่ ๑  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ 
จํานวน ๓ คําสั่ง ไดแก คําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ ระงับการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กปายโฆษณา 
คําสั่งหามผูฟองคดีที่ ๑ ใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณของอาคาร และคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีที่ ๑ ร้ือถอนโครงเหล็กปายโฆษณา ผูฟองคดีที่ ๑ จึงอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๔)  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสอง  
ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และใหมีการออกใบอนุญาตใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
   คําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การติดหรือตั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่จะถือวา 
เปนการกอสรางอาคารประเภทปายไดน้ันจะตองเปนการสรางปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติด
หรือตั้งปายขึ้นใหมทั้งหมด ซ่ึงยอมตองหมายถึงการกอสรางตั้งแตฐานรากขึ้นไป  ดังนั้น การที่ 
ผูฟองคดีที่ ๑ เชาดาดฟาอาคารของผูฟองคดีที่ ๒ และทําการติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณา 
บนดาดฟาอาคารดังกลาวจึงเปนการติดหรือตั้งปายบนอาคารที่มีอยูแลว มิใชการสรางอาคาร
ประเภทปายขึ้นใหมทั้งหมด การติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณาของผูฟองคดีที่ ๑ จึงมิใช 
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การกอสรางอาคารตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
อยางไรก็ตาม การที่ผูฟองคดีที่ ๑ ทําการติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณา ขนาด ๑๐ x ๒ เมตร 
และสูง ๑๒ เมตร บนดาดฟาอาคารตึกแถว ๓ ชั้น ของผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงชั้นดาดฟาของอาคาร
ตึกแถวเปนพ้ืนที่สวนบนสุดของอาคารท่ีไมมีหลังคาปกคลุมและบุคคลข้ึนไปใชสอยได ดาดฟา
จึงถือเปนโครงสรางสวนบนสุดของอาคารท่ีเปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางอาคาร  
การดําเนินการของผูฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการเปลี่ยนแปลงตอเติมหรือเพ่ิมซ่ึงลักษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดสวน หรือนํ้าหนักของโครงสรางอาคารของผูฟองคดีที่ ๒ ใหผิดไปจากเดิม 
และไมเขาขอยกเวนตามขอ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีถือเปนการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ 
   เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ ผูเชาเปนผูดําเนินการสราง 
โครงเหล็กเพ่ือติดตั้งปายโฆษณาบนชั้นดาดฟาอาคารของผูฟองคดีที่ ๒ โดยในขณะที่ทําสัญญาเชา
เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ และดําเนินการติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณาที่พิพาทเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ผูฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาของอาคารไมไดรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีที่ ๒ 
ไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน
แตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ จัดใหมีหรือดําเนินการดัดแปลงอาคารโดยฝาฝน 
ตอบทบัญญัติมาตรา ๓๑๗๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และแมในขณะนั้นผูฟองคดีที่ ๑  
จะสามารถแกไขความสูงของโครงเหล็กปายโฆษณาที่พิพาทใหมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร  

                                                 
๗๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจาก

แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ เวนแต 

 (๑) เจาของอาคารน้ันไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงได 

 (๒) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว หรือ 
 (๓) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวของ หรือเปนกรณีตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
 ใหนํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ใหถือวา 

เปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่นซ่ึงผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจง 
ขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม 
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ตามที่กําหนดไวในขอ ๘๗๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดก็ตาม แตก็ไมปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๑  
ไดดําเนินการแกไขในเร่ืองความสูงของโครงเหล็กปายโฆษณาแตอยางใด การติดตั้งโครงเหล็ก
ปายโฆษณาที่พิพาทจึงเปนการดัดแปลงอาคารโดยฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๑ ประกอบ
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ตั้งแตวันที่ทําการติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณา
ที่พิพาทเปนตนมา  นอกจากน้ี ปรากฏวาตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนด
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย  
ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ กรณีจึงเปนเหตุใหการสรางโครงเหล็กสําหรับติดหรือตั้ง 
ปายโฆษณาบนชั้นดาดฟาอาคารตามคดีน้ี เปนการสรางสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
ภายในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตถนนทั้งสองฟาก อันเปนการตองหามตามขอ ๑๗๓ และขอ ๒๗๔ 
ของประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาว และในกรณีเชนนี้ ยอมมีผลใหนับแตวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฉบับน้ีใชบังคับ โครงเหล็กปายโฆษณาที่ผูฟองคดีที่ ๑ สรางขึ้นไมสามารถแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่น หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดอีกตอไป การที่ผูฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๓ วาไดมีการจัดหาวิศวกรควบคุมงานสาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับสามัญ มาดําเนินการตรวจสอบสภาพโครงปายและซอมบํารุง พรอมทั้งไดสงหนังสือรับรอง
ความม่ันคงแข็งแรงตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแลว จึงไมถือเปนการแจงตอเจาพนักงาน

                                                 
๗๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๘ ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตองไมล้ําออกนอกแนวผนัง

รอบนอกของอาคาร และสวนบนสุดของปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปายตองสูงไมเกิน ๖ เมตร จากสวนสูงสุด 
ของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดต้ังปายน้ัน 

๗๓-๗๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึน
สําหรับติดหรือต้ังปาย ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 

 ขอ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 “บริเวณที่ ๓” หมายความวา พื้นที่ภายในเขตถนนและในระยะ ๕๐ เมตร จากเขตทางทั้งสองฟากของถนน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่และรายการประกอบแผนที่ทายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๒ ภายในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ หามบุคคลใดกอสรางอาคาร

ประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปายทุกชนิด เวนแตปายชื่อถนน ตรอก ซอย ปายของทางราชการ ปายตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกต้ัง ปายเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณของสถานประกอบการ (โลโก) และปายบอกชื่อสถานที่ เชน ปายชื่ออาคาร 
ปายชื่อสถานประกอบการ ปายชื่อหมูบาน โดยมีพื้นที่รวมกันไมเกิน ๕ ตารางเมตร มีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร และมิใชปาย 
หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคาร 

 การวัดความสูงของปายใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของปาย 



 
๑๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทองถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แตอยางใด และแมตอมา
ประกาศดังกลาวไดสิ้นสุดระยะเวลาในการบังคับใช แตก็มีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง 
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย 
ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 
กําหนดหามมิใหทําการกอสรางปายทุกชนิดบนดาดฟาของอาคารเชนเดียวกับประกาศดังกลาว 
โดยประกาศใชบังคับรองรับตอเน่ืองกัน โครงเหล็กปายโฆษณาที่ผูฟองคดีที่ ๑ สรางขึ้น 
บนชั้นดาดฟาอาคารของผูฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการดัดแปลงอาคารฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ๒๑ 
ประกอบมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไมสามารถดําเนินการแจง 
ตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  หรือดําเ นินการแก ไขเปลี่ ยนแปลงใหถูกตองตามมาตรา  ๔๑  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันได  อน่ึง แมโครงเหล็กปายโฆษณาจะไดมีการกอสรางกอนที่จะมี
การประกาศใชบังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
อาคารประเภทปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย ในพื้นที่บางสวนในทองที่
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ แตโดยที่การติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณา 
ที่พิพาทเปนการดัดแปลงอาคารโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดังที่ไดวินิจฉัย 
ไปแลว กรณีจึงไมไดรับยกเวนตามขอ ๔๗๕ และขอ ๕๗๖ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย
ดังกลาวแตอยางใด 
   คดีมีประเด็นตองพิจารณาตอไปวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหผูฟองคดี
ที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ระงับการดัดแปลงอาคารโครงเหล็กปายโฆษณา หามใชหรือเขาไป 
ในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เปนโครงเหล็กปายโฆษณา และใหร้ือถอน
อาคารโครงเหล็กปายโฆษณา รวมทั้งคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูเชาดาดฟาอาคาร
ของผูฟองคดีที่ ๒ เพ่ือติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณา ผูฟองคดีที่ ๑ จึงเปนผูครอบครองอาคาร 
ในสวนดาดฟาของอาคารที่พิพาท การที่นายตรวจอาคาร สํานักงานเขตธนบุรี ตรวจพบวา 

                                                 
๗๕-๗๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือส่ิงที่สรางข้ึน

สําหรับติดหรือต้ังปาย ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
 ขอ ๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีมิใหใชบังคับแกอาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่

ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีใชบังคับ แตหามดัดแปลงอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในขอ ๒ 

ขอ ๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้มิใหใชบังคับแกอาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง 
ดัดแปลง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการน้ันกอนวันที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยน้ีใชบังคับและยังกอสราง หรือดัดแปลงไมแลวเสร็จแตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปน 
การขัดตอประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีไมได 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๙๕ 
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มีการติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณาบนอาคารของผูฟองคดีที่ ๒ โดยไมได รับอนุญาต 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๓ อันเปนการกระทําที่ขัดตอประกาศกระทรวงมหาดไทย และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มีคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ ระงับการดัดแปลงอาคาร (ปายโฆษณา) หามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ 
ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เปนโครงเหล็กปายโฆษณา และใหร้ือถอนอาคารโครงเหล็ก
ปายโฆษณา รวมทั้งคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่วินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี
ที่ ๑ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว สวนผูฟองคดีที่ ๒ เปนเจาของอาคารไดใหผูฟองคดี 
ที่ ๑ เชาดาดฟาอาคารติดตั้งโครงเหล็กปายโฆษณา โดยผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูดําเนินการติดตั้ง
โครงเหล็กปายโฆษณา ซ่ึงถือวาผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูจัดใหมีหรือดําเนินการดัดแปลงอาคารก็ตาม 
แตเม่ือผูฟองคดีที่ ๒ เปนเจาของอาคารที่มีการดัดแปลงดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยอมมีอํานาจ
ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ 
ระงับการดัดแปลง หามใช และใหร้ือถอนอาคารในสวนที่ดัดแปลงได คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ใหผูฟองคดีที่ ๒ ระงับการดัดแปลงอาคาร (ปายโฆษณา) หามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ  
ของอาคารหรือบริเวณของอาคารที่เปนโครงเหล็กปายโฆษณา และใหร้ือถอนโครงเหล็กปายโฆษณา 
รวมทั้งคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่วินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดีที่ ๒  
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๒๗/๒๕๕๗) 
 

   อาคารพิพาทมีลักษณะเปนเต็นทโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผาใบ
ขนาดประมาณ ๕ x ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง และอาคารโครงเหล็ก
ชั้นเดียวหลังคาผาใบ (เต็นท) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร 
จํานวน  ๑๖  หลัง  มีลอติดทุกเสา  และมีเสาเต็นทที่ ยึดติดกับเสาเหล็กใชในการ 
ประกอบกิจการขายรถยนตใชแลว และไมมีกําหนดวาจะมีการกอสรางอาคารถาวร
เม่ือใด หรือจะเลิกประกอบกิจการเม่ือใด อาคารเต็นทพิพาทจึงมีลักษณะเปนการใช
อาคารที่ไมมีกําหนดระยะเวลา ไมไดใชประโยชนเปนการชั่วคราว  อีกทั้ง การดําเนินการ
ซื้อขายรถยนตก็กระทําภายในอาคารเต็นทพิพาทดวย ซึ่งถือวาเปนการใชเต็นทพิพาท
เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อาคารเต็นทพิพาทจึงไมไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต
กอสรางอาคารตามขอ ๙ ของกฎกระทรวง วาดวยการยกเวน ผอนผันหรือกําหนด
เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังน้ัน  
เ ม่ือการกอสรางดังกลาวดําเนินการโดยไมได รับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมอาคาร เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจออกคําสั่งใหระงับการกอสรางอาคาร
และหามใชอาคารน้ันได และเม่ือการกอสรางอาคารเต็นทพิพาทไดกอสรางโดยมีระยะหาง



 
๑๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     
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จากแนวถนนนอยกวาที่กําหนดตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลงใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนน 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครท้ังสองฟาก ในทองที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค 
เขตภาษีเจริญ  แขวงหลักสอง  เขตหนองแขม  และแขวงบางบอน  แขวงแสมดํา  
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลง
ใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคําสั่งใหเจาของรื้อถอนอาคารเต็นทดังกลาวได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีปลูกสรางเต็นทผาใบโครงเหล็กชั้นเดียวในระยะ ๑๕ เมตร จากเขต
ริมถนนกาญจนาภิเษก แตอยูบนที่ดินมีโฉนดของตนเอง ผูอํานวยการเขตบางแค (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ปฏิบัติหนาที่แทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีระงับ
การกอสรางอาคาร คําสั่งหามใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร และคําส่ังใหร้ือถอนอาคาร 
ชนิดโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผาใบ (เต็นท) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร 
จํานวน ๑ หลัง (อาคาร ๑) และอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผาใบ (เต็นท) ขนาดประมาณ 
๕ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จํานวน ๑๖ หลัง (อาคาร ๒-๑๗) เพ่ือใชเปนสถานที่
จําหนายรถยนตใชแลว เน่ืองจากกอสรางโดยไมไดรับอนุญาต ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) แตไดรับ 
การวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดกอสรางอาคารเต็นทโครงเหล็กชั้นเดียว
หลังคาผาใบขนาดประมาณ ๕ x ๑๕ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร จํานวน ๑ หลัง และอาคาร
โครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผาใบ (เต็นท) ขนาดประมาณ ๕ x ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓.๘๐ เมตร 
จํานวน ๑๖ หลัง อยูในระยะ ๑๕ เมตร จากแนวถนนกาญจนาภิเษก และจากพยานหลักฐาน 
รับฟงไดวาเต็นทพิพาทมีลอติดทุกเสา และมีเสาเต็นทที่ยึดติดกับเสาเหล็ก ใชในการประกอบกิจการ
ขายรถยนตใชแลว และไมมีกําหนดวาจะมีการกอสรางอาคารถาวรเมื่อใด หรือจะเลิกประกอบกิจการ
เม่ือใด อาคารเต็นทพิพาทจึงมีลักษณะเปนการใชอาคารที่ไมมีกําหนดระยะเวลา ไมไดใชประโยชน
เปนการชั่วคราว แมผูฟองคดีจะอางวาไดมีการรื้อถอนเต็นทอยูตลอดเวลาหรือเต็นทพิพาท
สามารถเคลื่อนยายได ไมใชอาคารที่มีลักษณะถาวร แตการร้ือถอนหรือการทําใหเต็นทพิพาท
เคลื่อนยายไดน้ันก็เปนไปเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายขณะถูกตรวจสอบเทาน้ัน  หลังจากน้ัน  
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ก็นําอาคารเต็นทพิพาทกลับมาใชใหม ประกอบกับผูฟองคดีไดใชพ้ืนที่ภายในอาคารเต็นทพิพาท
ประกอบกิจการขายรถยนตใชแลว ซ่ึงเปนการใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม  อีกทั้ง การดําเนินการ
ซ้ือขายรถยนตก็กระทําภายในอาคารเต็นทพิพาทดวย ซ่ึงถือวาเปนการใชเต็นทพิพาท 
เพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อาคารเต็นทพิพาทจึงไมไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตกอสราง
อาคารตามขอ ๙๗๗ ของกฎกระทรวง วาดวยการยกเวน ผอนผัน หรือกําหนด เง่ือนไขในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไดกอสรางอาคาร
เต็นทพิพาทโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๐ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวออกคําส่ังใหผูฟองคดีระงับการกอสรางอาคาร หามใชอาคาร 
ชนิดโครงเหล็กชั้นเดียวหลังคาผาใบ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และเม่ืออาคารเต็นท
พิพาทไดกอสรางอยูในระยะ ๑๕ เมตร จากเขตริมถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนรอบนอก) 
จึงขัดกับขอ ๓๗๘ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม 
และแขวงบางบอน แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ อาคารเต็นท
พิพาทจึงเปนอาคารที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดใชอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอน
อาคารเต็นทพิพาทจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
วินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๙/๒๕๕๗) 
 

                                                 
๗๗ กฎกระทรวง วาดวยการยกเวน ผอนผัน หรือกําหนด เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ขอ ๙ อาคารที่มีลักษณะเปนเต็นท หรือปะรําช้ันเดียว เพื่อใชประโยชนเปนการชั่วคราวและไมใชอาคารสําหรับ 

ใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมีกําหนดเวลาร้ือถอนไมเกินสิบวันใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต
ตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ 

๗๘ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 
หรือบางประเภท ริมถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ 
แขวงหลักสอง เขตหนองแขม และแขวงบางบอน แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๓ หามมิใหบุคคลใดกอสรางหองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย อาคารขนาดใหญ โรงมหรสพ โรงแรม 
ศูนยการคา คลังสินคา โรงงานอุตสาหกรรม หรือดัดแปลงอาคารใดใหเปนอาคารดังกลาว ภายในระยะสิบหาเมตรจากเขตถนน
ทั้งสองฟากของถนนวงแหวนรองนอกกรุงเทพมหานคร ตั้งแตคลองบางจากไปทางทิศใตจนจดถนนพระรามที่ ๒ 

 ทั้งน้ี ตามแผนที่ทายขอบัญญัตน้ีิ 
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   เจตนารมณของมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บัญญัติให
การแจงรื้อถอนอาคารตองทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและ 
ปดประกาศคําสั่งในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทํา  
ก็เพื่อใหเปนที่แนชัดวาผูมีกรรมสิทธ์ิหรือผูครอบครองอาคารไดรับทราบคําสั่งดังกลาว  
ดังน้ัน แมการแจงคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับจะไมชอบดวยบทกฎหมาย
ดังกลาว แตหากไดมีการปดประกาศคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําการ 
ฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยชอบแลว ขอบกพรองในการแจงคําสั่ง 
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหาเปนสาระสําคัญที่ทําใหการแจงคําสั่ งของ 
เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตราดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใดไม  
เม่ือกระบวนการแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินเปนไปโดยชอบตามลําดับจนถึง
ข้ันตอนการแจงกําหนดการเขารื้อถอนของเจาหนาที่ การที่เจาพนักงานทองถิ่น 
เขาดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทที่กอสรางโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการ 
ควบคุมอาคาร เน่ืองจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารมิได ร้ือถอนตามคําสั่ง 
ของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
ไมเปนการกระทําละเมิดตอเจาของหรือผูครอบครองอาคารแตอยางใด 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีซ้ือสิทธิอาศัยในที่ดินริมถนนพรอมเพิงขายของจากนาย ฉ. เม่ือวันที่ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ แตสิ่งปลูกสรางดังกลาวปลูกอยูบนลํารางสาธารณะอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินครอมทางเขา-ออก ของหมูบาน ม. ซ่ึงตอมามีการนําที่ดินสวนที่เปนทางดังกลาว 
ไปจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชนเม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  ตอมา เจาหนาที่
ของเทศบาลเมืองรังสิต (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตรวจพบวา ที่ดินที่มีการยกใหเปนทางสาธารณะ
ดังกลาวมีการกอสรางอาคารไมชั้นเดียวบนลํารางสาธารณะโดยมีนาย ช. เปนผูครอบครอง 
นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จํานวน 
๒ คําสั่ง คือ คําสั่งหามมิใหใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกอสราง
อาคารพิพาท และคําสั่งใหร้ือถอนอาคารพิพาทออกทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ
คําสั่ง แจงโดยวิธีปดประกาศคําสั่งไวในที่เปดเผย ณ อาคารพิพาท และสงจดหมายไปถึงนาย ช. 
แตระบุบานเลขที่ผิดทําใหนาย ช. ไมไดรับ ซ่ึงเม่ือถึงกําหนดเวลา ไมมีการรื้อถอนอาคาร 
ตามคําสั่ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีประกาศลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ แจงกําหนดใหร้ือถอน
อาคาร โดยปดประกาศโดยเปดเผย ณ อาคารพิพาท ซ่ึงประกาศดังกลาวแจงดวยวา หากครบ
กําหนดเวลายังไมมีการร้ือถอน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะดําเนินการรื้อถอนเอง แตก็ยังไมมีการร้ือถอน 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีประกาศลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แจงเจาของอาคารวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จะดําเนินการรื้อถอนอาคารเองในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เปนตนไป และผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดเขาร้ือถอนอาคารพิพาทเองทั้งหลังเม่ือวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  ตอมา ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยอางวา 
ผูฟองคดีปลูกสรางอาคารพิพาทเปนเวลามากกวา ๑๐ ป กอนที่ที่ดินดังกลาวจะเปนที่ดิน
สาธารณะและผูฟองคดีเพ่ิงทราบคําสั่งจากประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๔๕๑ ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณฯ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาเสียหาย 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยในชั้นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดแตเพียงวา 
การแจงคําสั่งและการบังคับตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนดหรือไม และการรื้อถอนอาคารพิพาทเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี
หรือไม หากเปนละเมิด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีหรือไม 
เพียงใด 
   ขอเท็จจริงฟงไดวา การแจงคําส่ังหามมิใหใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ  
ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกอสรางและมีคําส่ังใหร้ือถอน ตลอดจนคําส่ังแจงการรื้อถอน
อาคารพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกระทําโดยวิธีการทั้งทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ และปดประกาศคําสั่งไวในที่เปดเผย ณ อาคารพิพาทตามมาตรา ๔๗ ทวิ๗๙ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แมวาการแจงคําสั่งเปนหนังสือทางไปรษณีย
ตอบรับจะเปนการแจงถึงนาย ช. โดยระบุบานเลขที่ผิด และเปนเหตุใหจดหมายไมถึงผูรับ  
แตเม่ือพิจารณาเจตนารมณของบทกฎหมายดังกลาวที่บัญญัติใหการแจงรื้อถอนอาคารตองทํา
เปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและปดประกาศคําสั่งในที่เปดเผยและเห็นไดงาย 
ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทํา ก็เพ่ือใหเปนที่แนชัดวาผูมีกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครอง
อาคารไดรับทราบคําสั่งดังกลาว เพราะผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคารกับผูครอบครองอาคารอาจมิใช
บุคคลเดียวกัน และในกรณีที่อาคารกอสรางขึ้นโดยมิไดรับอนุญาตก็ยอมยากตอการทราบวา
บุคคลใดเปนเจาของ  ดังน้ัน ในกรณีน้ีแมการแจงคําส่ังเปนหนังสือทางไปรษณียตอบรับ 
                                                 

๗๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๗ ทวิ การแจงคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่ ส่ังใหระงับการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติ 
แหงพระราชบัญญัติน้ีหรือใหร้ือถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซ่ึงจะตองรับคําส่ังดังกลาว 
ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน และใหปดประกาศคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทํา
ดังกลาว และใหถือวาผูซ่ึงจะตองรับคําส่ังไดทราบคําส่ังน้ันแลวเม่ือพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 
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จะไมเปนไปตามมาตรา ๔๗ ทวิ แตก็มีการปดแจงคําส่ังโดยเปดเผย ณ อาคารพิพาท  อีกทั้ง  
ผูฟองคดีซ่ึงอางวาเปนเจาของอาคารก็ไดรับวาทราบคําสั่ง ฉบับลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
เรื่อง แจงกําหนดใหร้ือถอนอาคาร ซ่ึงยอมสรุปไดวาผูฟองคดีก็ตองทราบคําส่ังแจงกําหนด 
ใหร้ือถอนอาคาร ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ดวย เพราะเปนการแจงคําส่ังอีกคร้ัง 
โดยวิธีการเดียวกัน  ดังน้ัน เม่ือฟงไดวาผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งรื้อถอนอาคารกอนการรื้อถอนจริง 
ขอบกพรองในการแจงคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับจึงไมเปนสาระสําคัญที่ทําให 
การแจงคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบ ประกอบกับขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําแกอุทธรณ
ของผูฟองคดีเองวา แมผูฟองคดีจะมิไดอาศัยอยูในอาคารพิพาท แตก็ไดใหพอตา แมยาย  
นองภรรยา และหลานรวม ๗ คน อยูอาศัยในอาคารพิพาท  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดปดประกาศคําสั่ง ณ อาคารพิพาทเกินกวา ๓ วันแลว จึงตองถือวาผูฟองคดีไดรับทราบ 
คําสั่งดังกลาวแลว กรณีจึงฟงวา การแจงคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนไปตามมาตรา ๔๗ ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แลว และเมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา อาคารพิพาทกอสราง
บนลํ ารางสาธารณะซึ่ ง เปนสาธารณสมบัติของแผน ดินสํ าห รับพลเ มืองใช ร วมกัน 
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)๘๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมีผลใหไมสามารถ 
โอนแกกันได รวมถึงไมอาจยกอายุความการครอบครองเพื่ออางสิทธิตามมาตรา ๑๓๐๕๘๑  
และมาตรา ๑๓๐๖๘๒ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน  ดังนั้น ขอกลาวอางของผูฟองคดีที่วา  
ผูฟองคดีไดซ้ือสิทธิอาศัยในบานพิพาทจากนาย ฉ. และปลูกบานอยูอาศัยในที่ดินดังกลาว 
โดยสงบและเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของกวา ๑๐ ปแลว จึงไมอาจรับฟงได การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีคําสั่งหามผูฟองคดีใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกอสราง
อาคาร และมีคําสั่งใหร้ือถอนอาคารพิพาท รวมทั้งเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทที่รุกล้ํา 
ที่สาธารณะดวยตนเองจึงเปนการกระทําโดยชอบดวยมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แลว จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๕๗) 
 

                                                 
๘๐-๘๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน  
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพยสินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินน้ันจะโอนแกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจ 

แหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๑๓๐๖ ทานหามมิใหยกอายุความข้ึนเปนขอตอสูกับแผนดินในเร่ืองทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ 

ของแผนดิน 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๐๑ 
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   การติดตั้งโครงเหล็กพรอมหลังคาเหล็กรีดตลอดแนวความลึก 
ของอาคารและผนังแผงลวดตาขายโครงคราวเหล็กเลื่อนปดก้ันได ในบริเวณที่วางที่ติดกับ
ตึกแถวคูหาของผูฟองคดีกับอาคารตึกแถวอีกฟากหนึ่ง ถือเปนกรณีการดัดแปลงอาคาร
อันมีลักษณะเปนการกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืนใดในบริเวณที่วางระหวางตึกแถว 
ซึ่งเปนการตองหามตามขอ ๓๔ วรรคสาม และวรรคหา ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเม่ือ 
การกอสรางดังกลาวเปนการกอสรางปดก้ันชองวางระหวางตึกแถวอันเปนพ้ืนที่สาธารณะ 
จึงยอมเปนกรณีที่ไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นชอบที่จะ
ใชอํานาจโดยการมีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองรื้อถอนสิ่งกอสรางออกไป 
จากบริเวณน้ันได และโดยที่ในกรณีน้ี เจาของหรือผูครองครองดังกลาวหามีสิทธิ 
ตามกฎหมายในอันที่จะกระทําการกอสรางเชนน้ันอยูกอนที่เจาพนักงานทองถิ่น 
จะมีคําสั่งใหร้ือถอนแตอยางใด เน่ืองจากการกระทําของบุคคลดังกลาวเปนการฝาฝน
ขอหามตามกฎหมายโดยชัดแจง กรณีจึงไมตองดวยบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะตองใหโอกาส 
ผูรับคําสั่งไดมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนกอนการมีคําสั่งแตอยางใด 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีติดตั้งโครงเหล็กพรอมหลังคาและผนังแผงลวดตาขายโครงคราว
เหล็กเลื่อนไดในที่วางระหวางตึกแถวที่ติดกับอาคารตึกแถวของผูฟองคดี  ตอมา มีผูรองเรียน
กรณีดังกลาว นายกเทศมนตรีตําบลตากฟา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงใหเจาหนาที่ตรวจสอบ  
และตอมาไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนอาคารที่ตอเติมโดยระบุวา ผูฟองคดีไดทําการกอสราง 
ตอเติมอาคารชนิดตึกแถว ๒ ชั้น โดยดําเนินการตอเติมโครงเหล็กพรอมมุงหลังคาเหล็กรีด
ตลอดแนวความลึกของอาคารและติดตั้งผนังแผงลวดตาขายโครงคราวเหล็กเลื่อนไดจํานวน  
๒ แผง โดยไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และเปนการกระทําที่ไมสามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่น 
ซ่ึงออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงใหผูฟองคดี 
ร้ือถอนใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาลและเขตราชการสวนทองถิ่นอ่ืนในจังหวัด
นครสวรรค (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตไดรับวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีเห็นวา 
การกระทําของผูฟองคดีจึงมิใชการดัดแปลงตอเติมอาคาร  อีกทั้ง ในการพิจารณาออกคําสั่ง  



 
๒๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดใหโอกาสผูฟองคดีไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไมไดแสดง
เหตุผลที่อางอิงวา สิ่งกอสรางที่ผูฟองคดีตอเติมน้ันมีสภาพที่อาจเปนอันตรายหรือไมสามารถ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดอยางไร จึงถือวาไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคาํสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อาคารตึกแถวของผูฟองคดีมีจํานวนสิบคูหา 
และมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร การที่ผูฟองคดีไดติดตั้งโครงเหล็กพรอมหลังคาเหล็กรีด
ตลอดแนวความลึกของอาคารและผนังแผงลวดตาขายโครงคราวเหล็กเลื่อนปดก้ันได ในบริเวณ
ที่วางที่ติดกับตึกแถวคูหาของผูฟองคดีกับอาคารตึกแถวอีกฟากหน่ึง จึงมีลักษณะเปนสิ่งที่สรางขึ้น
ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และโดยที่การกระทําดังกลาวเปนการตอเติม หรือขยาย
สวนดานขางอาคารตึกแถว อันอยูในความหมายของคําวา “อาคาร” และ คําวา “ดัดแปลง”  
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แมสวนที่สรางขึ้นหรือดัดแปลงทั้งหมด 
จะมีนํ้าหนักมวลรวมไมเกินรอยละสิบของน้ําหนักโครงสรางอาคารเดิมก็ตาม แตก็เปนกรณี 
การกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืนใดในบริเวณที่วางระหวางตึกแถว ซ่ึงขอ ๓๔ วรรคสาม๘๓ 
และวรรคหา๘๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหตองมีการเวนวางไวไมนอยกวา ๔ เมตร และหามไมใหมี
การกอสรางอาคาร ร้ัว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอ่ืนใด หรือจัดใหเปนบอนํ้า สระวายนํ้า ที่พักมูลฝอย  
หรือที่พักรวมมูลฝอยไมได โดยขอกําหนดขางตนมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงคุมครองประโยชน 
และความปลอดภัยของประชาชนทั้งในดานการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม และการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เปนสําคัญ  ดังน้ัน การกระทํา
ของผูฟองคดีจึงขัดตอบทบัญญัติของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว เจาพนักงานทองถิ่นจึงไมอาจ

                                                 
๘๓-๘๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๓๔      ฯลฯ    ฯลฯ 
 ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ตองมี

ที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวน้ันกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เปนชวงตลอดความลึกของหองแถว 
หรือตึกแถวเพ่ือเชื่อมกับที่วางหลังอาคาร 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 ที่วางตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม จะกอสรางอาคาร ร้ัว กําแพง หรือส่ิงกอสรางอื่นใดหรือจัดใหเปน
บอน้ํา สระวายน้ํา ที่พักมูลฝอย หรือท่ีพักรวมมูลฝอยไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๐๓ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิจารณาอนุญาตใหกอสรางได แตหากจะพิจารณาใหไดรับอนุญาต ก็มีผลเปนเพียงขอยกเวน
ของกฎหมายซึ่งเปนดุลพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นที่จะตองใชอยางเครงครัดโดยมิใหขัด 
ตอกฎหมาย เม่ือผูฟองคดีกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืนใดในบริเวณที่วางดังกลาวโดยฝาฝน
ขอหามตามกฎหมายและไมไดขออนุญาตหรือไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามกฎหมาย รวมทั้งการกอสรางใด ๆ ที่ปดก้ันชองวางระหวางตึกแถวยอมเห็นไดอยางชัดแจงวา
เม่ือเกิดอัคคีภัยจะเกิดความไมสะดวกในการระงับอัคคีภัยอันเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน และขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีกอสรางอาคารดังกลาวระหวางตึกแถว 
จึงเปนการกอสรางปดก้ันชองวางระหวางตึกแถวอันเปนพ้ืนที่สาธารณะโดยใชเปนพ้ืนที่สวนตัว
โดยปริยาย กรณีจึงเห็นไดวาไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองโดยชอบดวยกฎหมายได
นอกจากร้ือถอนออกไปเทาน้ัน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจตามมาตรา ๔๒  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะออกคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งกอสรางดังกลาว
ออกไปจากบรเิวณที่น้ันได 
   สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอางวา การออกคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมได 
ใหโอกาสผูฟองคดีไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานกอนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๘๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ น้ัน เห็นวา บทบัญญัติดังกลาวจะใชในกรณีที่
คูกรณีมีสิทธิตามกฎหมายในการกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืนใดอยูแลว และคําสั่ง 
ของเจาพนักงานทองถิ่นอาจกระทบตอสิทธิน้ัน แตขอเท็จจริงตามคดีน้ีผูฟองคดีไมมีสิทธิ 
ตามกฎหมายอยูกอนที่เจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งแตอยางใด เน่ืองจากการกระทําของผูฟองคดี
เปนการฝาฝนขอหามของกฎหมายอยางชัดแจง  อีกทั้ง มิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ผูฟองคดีจึงไมอาจอางสิทธิโตแยงและแสดงพยานหลักฐานตามบทกฎหมายดังกลาวได  
นอกจากน้ี คําส่ังใหร้ือถอนอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดระบุวา ผูฟองคดีทําการตอเติม 
โครงเหล็กพรอมมุงหลังคาเหล็กรีดตลอดแนวความลึกของอาคารและติดตั้งผนังแผงลวดตาขาย
โครงคราวเหล็กเลื่อนไดโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และเปนการกระทํา 
ที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไดจัดใหมีเหตุผลตามนัย 
 
 

                                                 
๘๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๒๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง๘๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แลว  ดังน้ัน คําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีร้ือถอนโครงเหล็กพรอมหลังคาเหล็กรีดและผนังแผงลวดตาขาย
โครงคราวเหล็กเลื่อนไดที่ผูฟองคดีตอเติมในที่วางระหวางตึกแถวและคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๖/๒๕๕๗) 
 

 ๑.๕ ขอพิพาทเกี่ยวกับการใชมาตรการบังคับทางปกครองของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๖ ขอพิพาทเก่ียวกับการยื่นคําขอตอศาลเพ่ือใหมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคล
ซึ่งฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การผังเมือง 
 

 โดยท่ีเจตนารมณของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีวัตถุประสงคประการหนึ่งเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ใหเปนเมืองนาอยู มีสภาพแวดลอมที่ดี  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีขออนุญาตกอสรางอาคาร
ในลักษณะที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวจึงเปนการขัดตอกฎหมาย 
เจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอํานาจตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่ังใหผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดย่ืนไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามที่
กฎกระทรวงกําหนด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตทวีวัฒนาไดตรวจสอบการกอสรางอาคารของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด มีวัตถุประสงคในการรวมกันซื้อ-ขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน 
                                                 

๘๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๗ คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย 

และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย 
 (๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
 (๒) ขอกฎหมายท่ีอางอิง 
 (๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๐๕ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปลูกสรางบาน-อาคาร ขาย และประกอบกิจการคาขายเก่ียวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย พบวา 
ผูฟองคดีไดกอสรางอาคารผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต ผูอํานวยการเขตทวีวัฒนา (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓) จึงมีคําสั่ง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๓ ฉบับ ถึงผูฟองคดีใหระงับการกอสราง
อาคาร หามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารและใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง 
ตามรายการแนบทายคําสั่ง รวมทั้งใหยื่นคําขออนุญาตภายในเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีจึงไดยื่น
ขออนุญาตกอสรางอาคาร ๒ ชั้น จํานวน ๑ หลัง ตามแบบ ข. ๑ เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย  
มีทางเขาออกอาคารทางเดียว โดยผานมาจากอาคารสํานักงานของผูฟองคดี มีการติดตั้ง 
มาตรวัดนํ้าจากการประปา ๑ ตัว และมาตรวัดกระแสไฟฟาจากการไฟฟา ๑ ตัว แปลนชั้นลาง
ประกอบดวยหองครัวและหองอาหาร ๑ หอง หองน่ังเลนและหองรับแขก ๑ หอง ที่โลงสําหรับ
จอดรถ ๔ คัน และมีบันไดขึ้นลงบันไดเดียว สวนชั้นบนมีการก้ันเปนหองจํานวน ๙ หอง  
มีหองน้ํา หองสวม ระเบียง และทางใชเดินหนาหองรวมกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวเห็นวา 
อาคารที่ยื่นขออนุญาตกอสรางเขาลักษณะการใชอาคารแบบอาคารพักอาศัยรวม ซ่ึงขัดตอ
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีคําส่ังลงวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๕๕๑ ใหผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณแนบทายคําสั่ง แตผูฟองคดีเห็นวา อาคารดังกลาวมิใช 
อาคารพักอาศัยรวม จึงอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขต
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) แตไดรับการวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ระบุวาอาคารที่ผูฟองคดี
ยื่นขออนุญาตเปนรูปแบบลักษณะการใชอาคารเปนอาคารพักอาศัยรวม และขอใหเพิกถอน 
คําวินิจฉยัอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การกอสรางอาคารพิพาทมีลักษณะเปนอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว 
โดยแบงออกเปนหนวย มีหองนํ้าหองสวมแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีทางเดิน 
ทางเขาออก และทางขึ้นลงรวมกัน ซ่ึงองคประกอบดังกลาวเขาลักษณะตามหลักเกณฑ 
ของ “อาคารอยูอาศัยรวม” ตามความหมายในขอ ๕ (๑๑๓)๘๗ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

                                                 
 ๘๗ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๕ ในขอบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๑๑๓) “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหน่ึงของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับ

หลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว มีหองนํ้า หองสวม ทางเดิน ทางเขาออก และทางข้ึนลง
หรือลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน ทั้งน้ีใหหมายความรวมถึงหอพักดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
๒๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอกลาวอางของผูฟองคดีที่วาไดกอสรางอาคารพิพาทขึ้น 
เพ่ือเจตนาใชเปนสถานที่สําหรับพักผอนของกรรมการซ่ึงเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  
เปนพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน ใชชีวิตและประกอบอาชีพอยูรวมกัน โดยไมมีบุคคลภายนอก
เขามาอยูอาศัยดวย อาคารพิพาทจึงไมใชอาคารพักอาศัยรวม จึงไมอาจรับฟงได  นอกจากนี้ 
อาคารพิพาทของผูฟองคดีซ่ึงตั้งอยูบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงศาลาธรรมสพน  
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร อันเปนที่ดินประเภท ก. ๒ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นเพ่ือการสงวนรักษา
สภาพทางธรรมชาติของพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามขอ ๙ (๗) (ข)๘๘ ของกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ เม่ืออาคารพิพาทมีลักษณะเปน 
ที่พักอาศัยรวมจึงเปนกรณีตองหามมิใหกอสรางในบริเวณดังกลาวตามขอ ๓๑ (๑๑)๘๙  
ของกฎกระทรวงเดียวกัน และโดยที่เจตนารมณของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประการหนึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองนาอยู มีสภาพแวดลอมที่ดี  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีขออนุญาต
กอสรางอาคารที่มีลักษณะแตกตางจากขอกําหนดในกฎกระทรวงฉบับดังกลาวจึงขัดตอ
กฎหมาย การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ใหผูฟองคดีแกไข
เปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ 

                                                 
๘๘ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๙ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวงน้ี 
ใหเปนไปดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๗) ที่ดินประเภท ก. ๑ และ ก. ๒ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบท

และเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงคและจําแนกเปนบริเวณ ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(ข) ที่ดินประเภท ก. ๒ มีวัตถุประสงคเพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 
จําแนกเปนบริเวณ ก. ๒ - ๑ ถึง ก. ๒ - ๒๑ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๘๙ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๓๑ ที่ดินประเภท ก. ๒ ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดิน
ประเภทน้ีในแตละบริเวณ 

ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๑) การอยูอาศัยทุกประเภท เวนแตการอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว 
ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                            
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๐๗ 

   

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แนบทายคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗๙๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๑๒/๒๕๕๗) 

                                                 
 ๙๐ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูขอรับใบอนุญาต
แกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่นไว เพื่อใหถูกตอง 
และเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕ 
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 



                                                                                                               

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๕ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการจดัสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

 
๑. กรณีเก่ียวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาต ิ

  

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. กรณีเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
หรือ กสทช. มีอํานาจที่จะออกประกาศกําหนดมาตรการเพื่อกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรทัศนเพื่อใหผูใชบริการไดรับความเปนธรรม และสงเสริมคุมครองสิทธิของคนพิการและ
คนดอยโอกาสใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรไดเฉพาะ 
ในบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ แมจะมีกรณีที่เปนการจํากัดสิทธิของ 
ผูฟองคดีซึ่งเปนผูได รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนที่ ไมใชคลื่นความถี่ 
โดยมีผลทําใหผูฟองคดีไมอาจเผยแพรรายการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย 
ทางโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ไดก็ตาม แตก็เปนการกระทําโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบกับการออกประกาศดังกลาวมีเจตนารมณ 
เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ และมิไดมีลักษณะเปนการดําเนินการเกินไปกวา 
ความจําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของผูฟองคดี กรณีจึงไมอาจ
รับฟงไดวาประกาศที่พิพาทขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 อยางไรก็ตาม การออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองนั้น เหตุแหงความไมชอบ 
ดวยกฎหมายยอมหมายความรวมถึงการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวย เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา 



 
 
๒๑๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขณะพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรได
เฉพาะในบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ความปรากฏตอ กสทช. แลววา 
ผูฟองคดีไดลิขสิทธ์ิการถายทอดรายการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทายในป ค.ศ. ๒๐๑๔ 
กสทช .  จึงสมควรตองใชดุลพินิจในการออกประกาศดังกลาวใหสอดคลองกับ 
ความเปนจริงและผลกระทบตอผูฟองคดีผูทรงสิทธิในรายการดังกลาวอยูในเวลาน้ัน
กอนที่จะออกประกาศที่พิพาท การที่ไมมีการพิจารณากรณีดังกลาวกอนออกประกาศฯ 
และไดมีการนําขอกําหนดตามขอ ๓ ประกอบกับรายการลําดับที่ ๗ ของภาคผนวก 
ตามประกาศฯ ที่กําหนดใหการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย (FIFA World Cup Final) 
เปนรายการโทรทัศนที่สามารถใหบริการแกประชาชนไดภายใตการใหบริการโทรทัศน 
ที่เปนการทั่วไปเทาน้ัน มาใชบังคับกับผูฟองคดีซึ่งไดรับสิทธิในการแพรภาพและเสียง
การแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทายป ค.ศ. ๒๐๑๔ อยูแลวในขณะที่ออกประกาศดังกลาว 
จึงไมเปนธรรมกับผูฟองคดีและเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย กรณียอมไมควร
นําประกาศฯ มาใชกับผูฟองคดีในคดีน้ีได แตประกาศดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับ 
เปนการทั่วไปกับกรณีอ่ืนอันเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะอยูเชนเดิม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีประกอบกิจการเปนตัวแทนการขายโฆษณา ประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุและ
โทรทัศนทุกชนิด ประกอบกิจการถายทอดการแขงขันกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาภายในและ
ตางประเทศ ไดรับสิทธิในการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ที่จะมีขึ้นระหวางวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จากสหพันธ
ฟุตบอลระหวางประเทศ ตามพันธะสัญญาที่ไดตกลงทําไวกับสหพันธฟุตบอลระหวางประเทศ
เม่ือวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) โดยผูฟองคดีเปนบริษัทในเครือบริษัท อ.  
ซ่ึงประกอบธุรกิจดานบันเทิงทุกประเภท และเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน 
ที่ไมใชคลื่นความถี่ ประเภทธุรกิจ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเปนการใหบริการระบบโทรทัศนดาวเทียม (Satellite TV)  
มีสถานีโทรทัศน ๔ ชอง  ตอมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญ 
ที่ใหเผยแพรไดเฉพาะในบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอ ๓ ประกอบกับ



                                
                                                                                                              
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภาคผนวกรายการลําดับที่ ๗ ของประกาศดังกลาวกําหนดใหการแขงขันฟุตบอลโลก 
รอบสุดทายเปนรายการโทรทัศนที่สามารถใหบริการแกประชาชนไดภายใตการใหบริการ
โทรทัศนที่เปนการทั่วไปเทาน้ัน ผูฟองคดีเห็นวา ขอ ๓ ประกอบกับรายการลําดับที่ ๗  
ของประกาศดังกลาว ขัดตอมาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินของบุคคลและ
เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
ลิขสิทธิ์ในการถายทอดสดรายการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย เปนสิทธิในทรัพยสินของ 
ผูฟองคดี มิใชสาธารณสมบัติของแผนดิน ทั้งยังเปนการเอ้ือประโยชนใหเฉพาะกลุมผูประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนในระบบคลื่นความถี่ซ่ึงมีเพียง ๖ สถานี ผูฟองคดี 
มีสถานีโทรทัศนของบริษัท อ. ที่ไมใชคลื่นความถี่ จึงไมจําเปนตองเผยแพรรายการถายทอดสด
ดังกลาวในบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งมิใหนําประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรไดเฉพาะในบริการ
โทรทัศนที่เปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มาใชบังคับกับการเผยแพร
การแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทายและใหยกเลิกประกาศดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีม ีป ญหาต องพิจารณาว า  ความในข อ  ๓๑ ประกอบกับรายการลําด ับที ่ ๗  
ของภาคผนวก ตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรื่อง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญ 
ที ่ใหเผยแพรได เฉพาะในบริการโทรทัศนที ่เป นการทั ่วไป พ .ศ . ๒๕๕๕ ที ่กําหนดให 
การแข งข ันฟ ุตบอลโลกรอบส ุดท าย  (FIFA World Cup Final) เป นรายการโทรท ัศน 
ที่สามารถใหบริการแกประชาชนไดภายใตการใหบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไปเทาน้ัน เปนกฎ 
ที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนบทบัญญัติใหอํานาจผู ถ ูกฟองคดีที ่ ๒ ในการอนุญาตและกํากับดูแล 
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม สําหรับกิจการ
โทรทัศนนั ้น ผู ถ ูกฟองคดีที ่ ๒ ยอมมีอํานาจอนุญาตและกํากับดูแลทั ้งกิจการโทรทัศน 
                                                 
 ๑ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑ
รายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรไดเฉพาะในบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ขอ ๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของประชาชนทุกคนรวมถึงคนดอยโอกาสใหเขาถึงหรือรับรู
และใชประโยชนจากรายการโทรทัศนบางรายการที่เปนประโยชนตอสาธารณะไดอยางเปนธรรม เสมอภาค และทั่วถึง  
ใหรายการโทรทัศนแบบถายทอดสดตามที่กําหนดไวในภาคผนวกของประกาศนี้ถือเปนรายการโทรทัศนที่สามารถใหบริการ 
แกประชาชนไดภายใตการใหบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไปเทาน้ัน 
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ที่ใชคลื ่นความถี่และกิจการโทรทัศนที ่ไมใชคลื ่นความถี่ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖)๒ 
ประการหนึ่งวา กํากับดูแลการประกอบกิจการ เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่เปนธรรม  
ดังน้ี การดําเนินการที่ใหรายการที่มีความสําคัญตองเผยแพรทางบริการโทรทัศนเปนการทั่วไป 
ซึ่งไมเสียคาใชจายจึงเปนการกระทําเพื่อใหเกิดความเปนธรรมระหวางผูใชบริการโทรทัศน 
ที่ใชคลื ่นความถี่และผู ใชบริการโทรทัศนที ่ไมใชคลื ่นความถี่ที ่ผู ถูกฟองคดีที ่ ๒ มีอํานาจ
ดําเนินการไดตามบทบัญญัติดังกลาว สวนมาตรา ๓๖๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนการใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ในการควบคุมผู ประกอบกิจการที ่ไดรับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่และ 
ไมใชคลื่นความถี่เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสใหเขาถึง 
หรือรับรู และใชประโยชนจากรายการโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั ่วไป การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกประกาศที่พิพาทโดยกําหนดคํานิยามของคําวา “คนดอยโอกาส” วา  
ผู ประสบปญหาความเดือดรอนและไดรับผลกระทบในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู ที่ 
ขาดโอกาสที ่จะเขาถึงการบริการขั ้นพื ้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู ประสบปญหาที ่ย ังไมมี 
องคกรหลักรับผิดชอบ อันจะสงผลใหไมสามารถดํารงชีวิตไดเทาเทียมกับผู อื ่น จึงเปน 
การดําเนินการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสในการเขาถึง 
                                                 
 ๒ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มาตรา ๒๗ ให กสทช. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรมและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสใหเขาถึงหรือรับรู 
และใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป ใหคณะกรรมการ
กําหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพื่อใหผูรับใบอนุญาตจัดใหมีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนของบุคคลดังกลาว 
 คณะกรรมการอาจกําหนดมาตรการสงเสริมใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตพิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม 
โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาสนับสนุนคาใชจายจากกองทุนหรือสนับสนุนหรือสงเสริมดวยวิธีการอื่นก็ได 
 เพื่อใหมาตรการที่กําหนดตามวรรคหน่ึงเหมาะสมตอคนพิการและคนดอยโอกาสใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น
หรือเปดโอกาสใหคนพิการและคนดอยโอกาสมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการดังกลาวดวย 
 บริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชนของคนพิการและคนดอยโอกาสตามวรรคหนึ่งอาจหมายความรวมถึง บริการ
กระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือบริการโทรทัศนที่จัดใหมีลามภาษามือ บริการคําบรรยายเปนอักษรวิ่ง 
หรือบริการคําบรรยายเปนเสียง สําหรับรายการที่นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ 
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และใชประโยชนจากรายการของกิจการโทรทัศนตามบทบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จึงมีอํานาจตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔)๔ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมฯ 
และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ  
ที ่จะออกประกาศกําหนดมาตรการเพื่อกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน เพื ่อให
ผูใชบริการไดรับบริการที่เปนธรรม และสงเสริมคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาส 
ใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนได 
สวนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๓) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมฯ เปนบทบัญญัติ 
ที่คุ มครองสิทธิของประชาชนมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการและสงเสริม 
ความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่อันเปนบทบัญญัติ 
ที ่สอดคลองก ับเจตนารมณในการออกประกาศที ่พ ิพาท  แตเ มื ่อได ว ิน ิจฉ ัยไว แล วว า 
ผูถูกฟองคดีที ่ ๒ มีอํานาจออกประกาศที่พิพาทตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔)  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว การไมอางมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑๓) จึงไมมีผลทําใหประกาศ
ที่พิพาทเปนประกาศที่ไมชอบดวยกฎหมาย สวนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ เปนบทบัญญัติในการควบคุมการจัดทํา
ผังรายการซึ่งกฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนด จึงไมใช
บทบัญญัติที่ใชกับกรณีพิพาทในคดีน้ี 
 สําหรับประเด็นปญหาวา ประกาศพิพาทมีเนื้อหาที่ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใชบังคับอยูในขณะเกิดกรณีพิพาท
และพระราชบัญญัติล ิขสิทธิ ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม นั ้น เมื ่อพิเคราะหถึงบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว เห็นวา มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน มาตรา ๔๓ บัญญัติรับรองเสรีภาพในการประกอบ
                                                 
 ๔ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มาตรา ๒๗ ให กสทช. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๓) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการและคุมครองสิทธิ 
ในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
ของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒๔) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ กสทช. 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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กิจการหรือประกอบอาชีพ สวนมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติหามการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวไดใหอํานาจรัฐ 
ในการตรากฎหมายที่จะจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลได แตมีขอยกเวนในการตรากฎหมายวา การจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมจะตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
และกรณีอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว สวนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะตองดําเนินการ
โดยบทกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ซึ่งเมื่อพิจารณาขอเท็จจริงคดีนี้แลว เห็นวา แมวา
ประกาศพิพาทดังกลาวจะเปนการจํากัดสิทธิของผู ฟองคดีที ่จะเผยแพรรายการแขงขัน
ฟุตบอลโลกรอบสุดทายโดยไมอาจเผยแพรทางโทรทัศนที ่ไมใชคลื ่นความถี ่ได ก ็ตาม  
แตก็เปนการกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งสามารถดําเนินการได 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังที่ไดวินิจฉัยไวแลว เมื่อไมปรากฏวาบทบัญญัติดังกลาว 
อันเปนบทบัญญัติที ่ผู ถ ูกฟองคดีที ่ ๒ อางเปนฐานอํานาจในการออกประกาศที ่พิพาท 
เปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ประกอบกับไดวินิจฉัยไวแลววาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจ
ตามบทบัญญัต ิด ังกล าวในการออกประกาศที ่พ ิพาท  อีกทั ้งบทบัญญัต ิของกฎหมาย 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางเปนฐานอํานาจในการออกประกาศที่พิพาทมีลักษณะเปนกฎหมาย 
ที ่คุ มครองผู บร ิโภค และประกาศดังกลาวดําเนินการโดยไมเก ินกวาความจําเปนและ 
ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของผูฟองคดี  นอกจากนี้ การออกประกาศที่พิพาท 
มีเจตนารมณเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวาประกาศที่พิพาท 
ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สวนสิทธิของผู ฟองคดีในการเผยแพรรายการแขงขัน
ฟุตบอลโลกรอบสุดทายตอสาธารณชนตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒)๕ แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ ์ฯ นั้น เมื่อผูฟองคดีมีสิทธิเผยแพรงานดังกลาวตอสาธารณชนไดแตเพียงผู เดียว 
ในประเทศไทย ซึ ่งประกาศที ่พ ิพาทมิได จําก ัดส ิทธ ิของผู ฟ องคดีด ังกล าวแตอยางใด  
โดยผูฟองคดีสามารถนํารายการดังกลาวไปเผยแพรตอสาธารณชนโดยวธิีการใด ๆ หรือชองทางใด

                                                 
 ๕ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) เผยแพรตอสาธารณชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ก็ได แตหากวิธีการหรือชองทางการเผยแพรดังกลาวมีบทบัญญัติของกฎหมายใดควบคุม  
ผู ฟ องคดีก ็ต องดําเน ินการตามหล ักเกณฑที ่กฎหมายกําหนด  เ มื ่อผู ถ ูกฟ องคดีที ่ ๒  
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายออกประกาศที่พิพาท โดยจํากัดใหการเผยแพร
รายการของผูฟองคดีตองใหบริการภายใตการใหบริการโทรทัศนที ่เปนการทั ่วไปเทานั้น  
โดยประกาศดังกลาวมิไดหามมิใหผูฟองคดีแสวงหาผลประโยชนหรือเผยแพรทางโทรทัศน
ทั้งหมดแตอยางใด จึงไมเปนการขัดตอมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ 
 สวนประเด็นปญหาวา ประกาศพิพาทเปนกฎที ่ออกโดยการใชดุลพินิจโดยชอบ
หรือไม เห็นวากรณีการออกคําสั่งทางปกครองหรือกฎนั้น เหตุแหงการไมชอบดวยกฎหมาย 
ย อมหมายความรวมถ ึงการใช ด ุลพ ิน ิจ โดยม ิชอบด วย  เ มื ่อข อ เท ็จจร ิงร ับฟ งได ว า 
ขณะออกประกาศพิพาท ขอเท็จจริงปรากฏตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลววา ผูฟองคดีไดลิขสิทธิ์ 
การถายทอดรายการแขงข ันฟุตบอลโลกรอบสุดทายในป ค .ศ .  ๒๐๑๔ ซึ ่งผู ฟ องคดี 
ไดแสดงความเห็นคัดคานตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในระหวางการพิจารณาออกประกาศที่พิพาท 
ผู ถูกฟองคดีที ่ ๒ จึงสมควรตองใชดุลพินิจในการออกประกาศดังกลาวใหสอดคลองกับ 
ความเปนจริงที่ผูฟองคดีเปนผูทรงสิทธิในรายการดังกลาวอยูในเวลานั้น โดยตองคํานึงถึง
ผลกระทบตอผูฟองคดีซึ่งมีสิทธิอยู กอนที่จะออกประกาศพิพาทดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูฟองคดีเปนบริษัทในเครือของบริษัท อ. ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนที่ไมใช
คลื่นความถี่ ประเภทธุรกิจ และมีสถานีโทรทัศนดาวเทียมจํานวน ๔ ชอง ผูฟองคดีจึงมีสิทธิ
หาประโยชนในทางพาณิชยจากการเผยแพรรายการดังกลาวทางสถานีโทรทัศนดาวเทียม 
ซ่ึงเปนบริการโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่อันเปนกิจการในเครือเดียวกับกิจการของผูฟองคดีได 
สวนกรณีที่ผูฟองคดีประมูลไดชองสัญญาณบริการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่หรือทีวีดิจิตอลน้ัน 
เปนกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงสมควรตองกําหนด 
บทเฉพาะกาลหรือกําหนดมาตรการชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายของผูฟองคดีที่มีสิทธิ
อยูเดิม ซึ่งกรณีการกําหนดมาตรการชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายนี้ ตามมาตรา ๓๖ 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ ซึ่งเปนบทบัญญัติ
ที่ผู ถูกฟองคดีที ่ ๒ ใชเปนฐานอํานาจในการออกประกาศพิพาทไดบัญญัติไวในวรรคสอง 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาจพิจารณาสนับสนุนคาใชจายจากกองทุนหรือสนับสนุนหรือสงเสริม
ดวยวิธีการอื่น อันเปนการชดเชยตอผูรับใบอนุญาตที่ไดดําเนินการเพื่อสงเสริมและคุมครอง
สิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสใหเขาถึงหรือรับรู และใชประโยชนจากรายการของ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
สามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาผลกระทบตอผูฟองคดีกอนออกประกาศที่พิพาทได 
แตไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณากรณีดังกลาวกอนออกประกาศพิพาทแตอยางใด 
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สําหรับกรณีขอ ๔ ของประกาศพิพาทที ่กําหนดยกเวนใหไมตองดําเนินการตามขอ ๓  
ของประกาศดังกลาวโดยไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตก็เปนกรณีที่ใชกับผูไดรับอนุญาต
โดยทั่วไปที่จะใชสิทธิดังกลาวในอนาคต มิใชมาตรการเยียวยาแกผูที่ไดสิทธิรายการแขงขัน
ฟุตบอลโลกรอบสุดทายที่มีสิทธิอยูแลวดังเชนผูฟองคดีโดยตรง  ดังนั้น การนําขอกําหนด 
ตามขอ ๓ ประกอบกับรายการลําดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เรื ่อง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรไดเฉพาะในบริการโทรทัศนที ่เปน 
การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กําหนดใหการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย (FIFA World Cup 
Final) เปนรายการโทรทัศนที่สามารถใหบริการแกประชาชนไดภายใตการใหบริการโทรทัศน
ที ่เปนการทั ่วไปเทานั ้น มาใชบังคับกับผู ฟองคดีซึ ่งไดร ับสิทธิในการแพรภาพและเสียง 
การแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทายป ค.ศ. ๒๐๑๔ อยูแลวในขณะที่ออกประกาศดังกลาว  
จึงไมเปนธรรมกับผูฟองคดีและเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย กรณีไมอาจนําประกาศ
ดังกล าวมาใช บ ังค ับก ับผู ฟ องคดีในคดีนี ้ได  แต ประกาศดังกล าวย ังคงม ีผลใช บ ังค ับ 
เปนการทั่วไปกับกรณีอื่นอันเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะอยูเชนเดิม พิพากษาให 
เพิกถอนขอ ๓ ประกอบกับรายการลําดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เร่ือง หลักเกณฑรายการโทรทัศนสําคัญที่ใหเผยแพรไดเฉพาะในบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดเงื่อนไขใหการเพิกถอนมีผลเฉพาะแกผูฟองคดีในการแพรภาพ 
และเสียงการแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทายป ค.ศ. ๒๐๑๔ เทานั้น ทั้งนี้ นับตั ้งแตวันที่
ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ โดยประกาศดังกลาวยังมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปกับกรณีอื่น
อยูเชนเดิม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๕/๒๕๕๗) 
 

 ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  ซึ ่งบัญญัติวา  “บุคคล” ยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ... คําวา 
“บุคคล” น้ัน หมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไมเฉพาะแตสื่อมวลชน  ดังนั้น นิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัดซึ่งเปนคูสัญญาเชาเวลาจัดรายการโฆษณาสินคาและบริการธุรกิจ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน กับกรมประชาสัมพันธ ซึ่งเปนบุคคลโดยทั่วไป จึงมีเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นผานทางรายการที่ออกอากาศทางสถานีของกรมประชาสัมพันธ 
โดยไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้ การจํากัดเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นผานรายการดังกลาวจะกระทํามิได เวนแตมีกฎหมาย 
ใหอํานาจไวเปนการเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ 
 



                                
                                                                                                              
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ดังน้ัน เม่ือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดหามมิใหผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือมีการกระทํา 
ซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการกอใหเกิดความเส่ือมทราม 
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง หากฝาฝนมีโทษปรับทางปกครอง  
ซึ่งบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวออกโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัติดังกลาวจึงมีผลบังคับได
ตามกฎหมาย กรมประชาสัมพันธซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนจึงตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่มาตรา ๔๕ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ กําหนดไวดวย รวมถึงผูจัดรายการที่ออกอากาศ
ในนามของกรมประชาสัมพันธก็ตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ดวยเชนเดียวกัน 
 เมื่อกรมประชาสัมพันธตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ ดวย กรมประชาสัมพันธจึงยอมมีสิทธิ
ตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ 
เพื ่อมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนฯ  ได  ดังนั ้น  การที ่กรมประชาสัมพันธมีคําสั ่งใหผู เช าเวลาจัดรายการ 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกรมประชาสัมพันธระงับการออกอากาศรายการของผูเชา 
เนื่องจากเห็นวาเนื้อหารายการมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสามารถกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย
และโดยชอบตามสัญญา กรมประชาสัมพันธไมจําตองชําระคาเสียหายจากการใชสิทธิ
ระงับการออกอากาศรายการของผูเชาแตอยางใด 
   สรุปขอเท็จจริง 
 บริษัท ก. (ผูฟองคดี) ทําสัญญากับกรมประชาสัมพันธ (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือเชาเวลา 
จัดรายการโฆษณาสินคาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน โดยทําการออกอากาศรายการ 
“เจาะขาวรอน ลวงขาวลึก” ออกอากาศทุกวันจันทร สัปดาหที่ ๑ ถึงสัปดาหที่ ๔ ของเดือน ระหวาง
เวลา ๒๑.๑๐ ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 



 
 
๒๑๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปรากฏวาภายหลังการทําสัญญาเม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผูถูกฟองคดีขอตรวจสอบ 
บทรายการที่ผูฟองคดีจะออกอากาศในวันดังกลาว และตอมาไดระงับการออกอากาศ 
เทปรายการของผูฟองคดีโดยอางวามีเน้ือหาเก่ียวกับกลุมการเมืองซ่ึงอาจสรางความแตกแยก
ในสังคมได ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอทราบหลักการตรวจสอบเทปรายการดังกลาวไปยัง
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยซึ่งเปนเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี ซ่ึงไดรับแจง
เหตุผลวา มีการเสนอเนื้อหาพาดพิงถึงบุคคลอ่ืนอันอาจทําใหเกิดความแตกแยก อันขัดกับ
นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงขอสัญญาระบุไววามิใหผูเชาจัดรายการเก่ียวกับการเมืองที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการหรือผูหน่ึงผูใด และเม่ือไดแจงใหผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลง  
ก็มิไดมีการดําเนินการแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ผูถูกฟองคดีชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๕๖๔,๒๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีมีขอพิจารณาในเบื้องตนวา  ผูฟองคดีเปนผู มีสิทธิและได รับการคุมครอง 
ตามมาตรา ๔๕ ๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม เห็นวา 
สัญญาที่ผูถูกฟองคดีตกลงออกอากาศรายการของผูฟองคดีโดยผูฟองคดีจะตองชําระ 
คาเชาเวลาใหแกผูถูกฟองคดีน้ัน มีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙๗  
                                                 
 ๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ 
การส่ือความหมายโดยวิธีอื่น 
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น 
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชน 
  การส่ังปดกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํามิได 
  การหามหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซง
ดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 
  การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่น จะกระทํามิได 
เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม  แตทั้งน้ี จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 
  เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
  การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได  
 ๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาตางตอบแทนน้ัน คูสัญญาฝายหน่ึงจะไมยอมชําระหน้ีจนกวาอีกฝายหน่ึงจะชําระหนี้ 
หรือขอปฏิบัติการชําระหน้ีก็ได แตความขอน้ีทานมิใหใชบังคับ ถาหน้ีของคูสัญญาอีกฝายหน่ึงยังไมถึงกําหนด  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงแมผูฟองคดีจะเปนผูรับจางผลิตรายการออกอากาศ 
ทางสื่อ มิไดทําหนาที่ในการนําขาวสารไปสื่อสารตอมวลชนโดยตรง จึงไมมีลักษณะเปนสื่อมวลชน
ก็ตาม แตเม่ือพิจารณามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ แลว  
คําวา “บุคคล” ของบทบัญญัติดังกลาว ยอมหมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไมเฉพาะเจาะจง
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือบุคคลอาชีพใดอาชีพหน่ึง ผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลโดยทั่วไปยอมมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานทางรายการของผูฟองคดีได โดยไดรับความคุมครอง 
ตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงดังกลาว อันเปนบทบัญญัติที่คุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลโดยทั่วไป ซ่ึงการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานรายการของผูฟองคดี 
จะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐหรือกรณีอ่ืน
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ 
 กรณีมีขอพิจารณาตอไปวา การที่ผูถูกฟองคดีระงับการออกอากาศของผูฟองคดี เปนการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ 
เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา ๓๖ เสรีภาพ
ในการส่ือสารถึงกันโดยทางที่ชอบโดยกฎหมาย มาตรา ๔๓ เสรีภาพในการประกอบกิจการ 
หรือประกอบอาชีพ มาตรา ๔๕ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ  
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน มาตรา ๔๖ เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจาง 
ของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนหรือส่ือมวลชนอ่ืน 
ซ่ึงพระราชบัญญัติ ดังกลาวออกโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ และยังไม มีคําวิ นิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจึงมีผลบังคับไดตามกฎหมาย กลาวคือ ผูใดประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ แมแตผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนสวนราชการก็ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
                                                 
 ๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  มาตรา ๓๗ หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่ มีผลกระทบตอความม่ังคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจ 
หรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง 
  ผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหน่ึง หากผูรับใบอนุญาต
ไมดําเนินการ ใหกรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจส่ังดวยวาจาหรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้น
ไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวโดยพลัน 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวา การกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง  
ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร หรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได  
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กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ตองแตงตั้งผูอํานวยการสถานีประจําแตละสถานี เพ่ือควบคุมดูแลการออกอากาศใหเปนไป
ตามที่ไดรับอนุญาต โดยผูอํานวยการสถานีตองรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนิน
รายการ และการออกอากาศของสถานีใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและประกาศตาง ๆ ที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยผูถูกฟองคดีตองรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานี
เสมือนเปนการกระทําของตนเอง หามผูถูกฟองคดีออกอากาศรายการที่ มีเน้ือหาสาระ 
ที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
หรือที่มีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบตอการกอใหเกิดความเส่ือมทราม
ทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง หากผูถูกฟองคดีฝาฝนขอหามดังกลาวมีโทษ
ถูกปรับทางปกครอง และผูที่ไดรับความเสียหายเน่ืองจากรายการออกอากาศของผูถูกฟองคดี
อาจรองเรียนตอคณะกรรมการได จึงเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนยังตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ  ดังนั้น ผูจัดรายการท่ีออกอากาศในนาม 
ของผูถูกฟองคดีจึงตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดวยเชนกัน ผูถูกฟองคดี
จึงมีสิทธิในการตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนของผูถูกฟองคดีเอง 
เพ่ือมิใหมีการฝาฝนมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศันฯ ได  
 เม่ือพิจารณาหนังสือของผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยที่ชี้แจง
เหตุผลในการตรวจสอบขาวรายการของผูฟองคดีแลวเห็นวา เน้ือหาของรายการพาดพิง 
ถึงบุคคลอ่ืน อันอาจทําใหเกิดความแตกแยก ขัดตอนโยบายของรัฐบาลที่มีเปาหมายมุงสู 
ความปรองดองสมานฉันท ประกอบกับคําใหการของผูถูกฟองคดีที่วา รายการของผูฟองคดี 
มีลักษณะที่กอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจึงมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับ
การออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศนฯ รวมทั้งมีสิทธิตามขอสัญญาในการตรวจสอบเทปรายการกอนออกอากาศ 
และสั่ งใหผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ขัดตอระเบียบหรือกฎหมาย ซ่ึงหาก 
ไมดําเนินการ ผูถูกฟองคดีมีสิทธิไมอนุญาตใหออกอากาศรายการได ประกอบกับบันทึกถอยคํา
ของผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยที่ไดใหถอยคําตอศาลในชั้นในไตสวน 
คําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษาวา ผูถูกฟองคดี
ไดรับการรองเรียนจากประชาชนมาตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ วา รายการของผูฟองคดี
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เก่ียวกับขบวนการลมเจา ซ่ึงไดมีการออกอากาศเปนจํานวนหลายครั้ง กอใหเกิดความแตกแยก 
โดยเม่ือผูถูกฟองคดีพิจารณารายการของผูฟองคดีแลวเห็นวา มีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ
หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ ง  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ และอาจกอใหเกิด 
ความเสียหายตอบุคคลอ่ืนซึ่งผูถูกฟองคดีอาจตองรับผิดฐานกระทําละเมิดแลว ผูถูกฟองคดี 
ยอมมีสิทธิระงับการออกอากาศรายการของผูฟองคดีไดโดยชอบดวยสัญญาและโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย เม่ือการกระทําของผูถูกฟองคดีชอบดวยกฎหมายและไมผิดสัญญา ผูถูกฟองคดี
จึงไมตองชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๘) 
 

๓. กรณีเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔. กรณีเก่ียวกับกิจการวิทยุคมนาคม 
 

 คลื่นความถ่ีเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ  การกําหนดคลื่นความถ่ีและ
หลักเกณฑการใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนจึงตองเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับพนักงานวิทยุสมัครเลนทุกคน และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจการ
วิทยุสมัครเลนในการเสริมสรางประโยชนตอสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ 
ใชเปนขายสื่อสารสาธารณะสํารองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ การใชคลื่นความถ่ี
ของพนักงานวิทยุสมัครเลนทุกคนจึงมีสิทธิใชคลื่นความถ่ีตามที่กฎหมายกําหนด 
อยางเทาเทียมกัน ไมอาจกีดกันพนักงานวิทยุสมัครเลนใหเขาใชคลื่นความถี่ในชองใด
ชองหนึ่งที่สงวนไวสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเลนเฉพาะกลุมบุคคลได 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม
กํากับดูแลการใชชองสัญญาณและความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเลนได รับ 
เร่ืองรองเรียนวา มีพนักงานวิทยุสมัครเลนแยงใชชองสัญญาณในการติดตอสื่อสาร 
หรือใชชองสัญญาณในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุม เจาหนาที่จึงไดดําเนินการ
ตรวจสอบ แมจะไมไดความวามีการกระทําผิดในขอหาที่มีการรองเรียน แตก็ไดมี 
การตักเตือนพนักงานวิทยุสมัครเลนรายที่ ถูกรองเรียน กรณีถือไดวา เจาหนาที่ 
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ใชอํานาจและปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมกํากับดูแลการใชชองสัญญาณและความถ่ี 
ของพนักงานวิทยุสมัครเลนแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนพนักงานวิทยุสมัครเลน ไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลข โดยไดใช
ความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๓๗๕ เมกะเฮิรตซ ในการติดตอกับนักวิทยุสมัครเลนดวยกัน อางวาไดรับ
ความเดือดรอนจากการรบกวนของกลุมนักวิทยุสมัครเลนที่ใชชื่อวาชมรม ว. ที่ใชคลื่นความถี่ 
๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ ในการแจงเหตุหรือประสานงานสภาพการจราจร แตคลื่นความถี่
ดังกลาวตามประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เร่ือง กําหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑการใช
ความถี่วิทยุยาน VHF และ UHF สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผาน
ดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ กําหนดใหเปนชองสื่อสารดวยเสียงทั่วไป โดยคลื่น
ความถี่ที่ใหใชสําหรับแจงเหตุหรือประสานงานสภาพการจราจรไดกําหนดไวในชองที่ ๖๗ 
ความถี่ ๑๔๔.๙๐๐๐ เมกะเฮิรตซ ผูฟองคดีไดรองเรียนกรณีการใชคลื่นความถี่ที่ไมตรงตามท่ี
กําหนดในประกาศของกรมไปรษณียโทรเลขดังกลาวไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เดิม 
(ผูถูกฟองคดี)) ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวแจงผลการพิจารณาวา  
นาย อ. เปนพนักงานวิทยุสมัครเลนที่ใชชองความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ มิไดมีเจตนาที่จะ
ทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการใชความถี่วิทยุของบุคคลอ่ืน และการใชความถี่วิทยุ
ดังกลาวเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางพนักงานวิทยุสมัครเลนเก่ียวกับสภาพการจราจรก็มิไดขัดตอ
ประกาศกรมไปรษณียโทรเลขฯ อีกทั้งยังคงอยูในกรอบของระเบียบคณะกรรมการประสานงาน 
การจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติวาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. ๒๕๓๐ อยางไรก็ตาม 
เพ่ือใหการใชความถี่วิทยุสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนเปนไปดวยความเรียบรอยและ 
มีประสิทธิภาพ ผูถูกฟองคดีไดแนะนําใหนาย อ. ใชความถี่วิทยุสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน
ตามที่กําหนดไวอยางเครงครัด และเพื่อวัตถุประสงคของกิจการวิทยุสมัครเลนอยางแทจริง  
ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาดังกลาวจึงอุทธรณขอใหผูถูกฟองคดีพิจารณาทบทวน 
แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวน้ันถูกตองแลว 
จึงไม จําเปนตองพิจารณาอีกและใหยุติ เรื่องน้ีเสีย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีพิจารณากํากับดูแลการใชความถี่วิทยุของกลุมวิทยุ
สมัครเลนที่ใชความถี่ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ ตามคํารองเรียนผูฟองคดีใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
 
 



                                
                                                                                                              
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขณะที่เกิดกรณีพิพาท ตามประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เร่ือง กําหนดความถี่วิทยุและ
หลักเกณฑการใชความถี่วิทยุยาน VHF และ UHF สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุ
สมัครเลนผานดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ไมปรากฏวามีขอความใดระบุถึง
ความหมายของเหตุทั่วไปหรือการแจงเหตุทั่วไป ในการติดตอส่ือสารระหวางพนักงานวิทยุ
สมัครเลนเก่ียวกับการแจงเหตุทั่วไป ซ่ึงจะถูกกําหนดใหใชชองที่ ๖๗ ความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๐๐๐ 
เมกะเฮิรตซ มีเพียงขอ ๓.๑๙ ของประกาศท่ีกําหนดไววา การใชคลื่นความถี่สําหรับการ
ติดตอสื่อสารประเภทเสียง (Telephony) จะตองเปนการติดตอรับสงขาวสารดวยเสียงพูด (Speech) 
เทาน้ัน และมิไดกําหนดใหการแจงเหตุทั่วไปหมายความรวมถึงการรายงานหรือประสานเหตุ 
ดานจราจรแตอยางใด  ดังนั้น การรายงานหรือประสานเหตุดานจราจรจึงมิใชการแจงเหตุทั่วไป 
การท่ีกลุมนักวิทยุสมัครเลนที่ใชชื่อวาชมรม ว. ไดใชคลื่นความถี่ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ  
ซ่ึงกําหนดใหใชสําหรับการติดตอสื่อสารประเภทเสียงโดยใชในการแจงเหตุหรือประสานงาน
สภาพการจราจร จึงยอมกระทําไดตามประกาศกรมไปรษณียโทรเลขดังกลาว 
 สําหรับประเด็นวา ผูถูกฟองคดีละเลยในการปฏิบัติหนาที่ไม กํากับดูแลการใช 
คลื่นความถี่ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ ของพนักงานวิทยุสมัครเลนชมรม ว. ที่กระทําการ 
ในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุมบุคคลหรือไม เห็นวา คลื่นความถี่เปนทรัพยากรส่ือสาร
ของชาติ การกําหนดคลื่นความถี่และหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลน
จึงตองเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเลนทุกคน และเพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกิจการวิทยุสมัครเลนในการเสริมสรางประโยชนตอสังคมและความปลอดภัย
ของประเทศชาติ ใชเปนขายสื่อสารสาธารณะสํารองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ การใช 
คลื่นความถี่ของพนักงานวิทยุสมัครเลนทุกคนจึงมีสิทธิใชคลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกําหนด 
อยางเทาเทียมกัน ไมอาจกีดกันพนักงานวิทยุสมัครเลนใหเขาใชคลื่นความถี่ในชองใดชองหน่ึง 
ที่สงวนไวสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเลนเฉพาะกลุมบุคคลได เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา  
พนักงานวิทยุสมัครเลนชมรม ว. มีการใชคลื่นความถี่ชองใดชองหนึ่งในการสื่อสารเปนประจํา 
แตมิไดมีการกีดกันพนักงานวิทยุสมัครเลนอ่ืนเขามาใชชองคลื่นความถี่ดังกลาว ประกอบกับ 
เม่ือผูฟองคดีไดทําหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๒๒ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ รองเรียน 

                                                 
 ๙ ประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เร่ือง กําหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑการใชความถ่ีวิทยุยาน VHF และ UHF 
สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
 ขอ ๓ หลักเกณฑการใชความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม 
 ๓.๑ การติดตอส่ือสารประเภทเสียง (Telephony) ใหใชรับสงขาวสารโดยใชเสียงพูด (Speech) 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๒๒๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การใชคลื่นความถี่ของชมรม ว . ไปยังผูถูกฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการให 
เจาหนาที่ตรวจและเฝาฟงการใชความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ และไดรับรายงานวา 
พนักงานวิทยุสมัครเลนจํานวนหนึ่งมีการใชความถี่วิทยุ ดังกลาวในการสอบถามและ 
แจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจราจรหรือสอบถามเสนทางการจราจร โดยมีนาย อ. พนักงาน
วิทยุสมัครเลน รวมแจงขอมูลขาวสารจราจรกับพนักงานวิทยุสมัครเลนอ่ืน โดยนาย อ. ชี้แจงวา
กรณีกระทําใหเกิดการรบกวนชองความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๓๗๕ เมกะเฮิรตซ น้ัน เกิดจาก 
ชองความถี่วิทยุใกลเคียงกัน การรบกวนซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นไดตามธรรมดาของการใช
ความถี่วิทยุ  ทั้งน้ี นาย อ. ไดแกไขโดยการปรับ GIAN ไมโครโฟนใหต่ําลงและหันสายอากาศ 
ไปทิศทางอ่ืนแลว  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แจงผล 
การพิจารณาวา พนักงานวิทยุสมัครเลนที่ใชชองความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ มิได 
มีเจตนาที่จะทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการใชความถี่วิทยุของบุคคลอ่ืน และการใช
ความถี่วิทยุดังกลาวเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางพนักงานวิทยุสมัครเลนเก่ียวกับสภาพการจราจร 
ก็มิไดขัดตอประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เรื่อง กําหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑการใชความถี่
วิทยุยาน VHF และ UHF สําหรับกิจการวิทยุสมัครเลนและกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม 
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดียังไดมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติดําเนินการตรวจสอบการใชคลื่นความถี่ดังกลาว  
โดยศูนยตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ เขต ๑ (นนทบุรี) ไดรายงานผลการตรวจสอบการใชความถี่ 
๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ ฉบับลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐  
และฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ วา การใชคลื่นความถี่ชองดังกลาวมีการใชงาน
ติดตอสื่อสารระหวางกันตามปกติ กรณีจึงเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีไดทําการตรวจสอบและตักเตือน
พนักงานวิทยุสมัครเลนรายที่ถูกผูฟองคดีรองเรียนแลว จึงถือวาผูถูกฟองคดีใชอํานาจ 
และปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมกํากับดูแลการใชชองสัญญาณและความถี่ของพนักงาน 
วิทยุสมัครเลนแลว 
 สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาวาผูฟองคดีสามารถหาชอง
ความถี่วิทยุอ่ืนที่กําหนดไวสําหรับการติดตอสื่อสารประเภทเสียงชองใดที่วางเหลืออยูอีก ๙๔ ชอง 
ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเปนธรรมภายใตกฎหมายเดียวกัน เห็นวา การใชคลื่นความถี่ 
ในการติดตอสื่อสารระหวางพนักงานวิทยุสมัครเลนดวยกันน้ัน สามารถติดตอส่ือสาร 
ในชองความถี่ที่ กําหนดไวสําหรับการติดตอสื่อสารประเภทเสียงใด ๆ ที่วางจากการใช 
ของพนักงานวิทยุสมัครเลนอ่ืน และในกรณีที่ชองคลื่นความถี่ใดมีพนักงานวิทยุสมัครเลนอ่ืน 
ใชงานอยูกอนแลว พนักงานวิทยุสมัครเลนสามารถหลีกเลี่ยงไปใชชองคลื่นความถี่อ่ืนที่วาง  
หรือหากตองการเขารวมสนทนาหรือขัดจังหวะขณะที่มีผูใชคลื่นความถี่อยู ก็ควรหาจังหวะ 



                                
                                                                                                              
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่คูสนทนานั้นหมดขอความที่สืบเน่ืองกอน กรณีจึงเห็นไดวา พนักงานวิทยุสมัครเลนทุกคน 
ที่ตองการติดตอสื่อสารก็ตองใชวิธีการในลักษณะเดียวกัน อุทธรณของผูฟองคดีในประเด็นนี้ 
จึงฟงไมขึ้น  อยางไรก็ตาม ผูถูกฟองคดียังตองปฏิบัติหนาที่ตอไปในการกํากับดูแลกลุมนักวิทยุ
สมัครเลนชมรม ว. ที่ใชชองความถี่วิทยุ ๑๔๔.๙๒๕๐ เมกะเฮิรตซ แจงเหตุ ประสานเหตุ 
และรายงานสภาพจราจร ใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด หากพบการกระทําที่มีลักษณะ
การฝาฝนเกิดขึ้น  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๖/๒๕๕๗) 
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บทที่ ๖ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับรัฐวสิาหกิจ 
 
๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  
 

 อํานาจในการแตงตั้งรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยเปนของคณะกรรมการ
การกีฬาแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีดุลพินิจ
ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรโดยไมตองผูกพันตามขอเสนอของผูวาการการกีฬา 
แหงประเทศไทย 
 ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม
ของผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งปรากฏวา 
มีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน ๒ คน การที่คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย
พิจารณาการสรรหาดังกลาวแลวมีมติเลือกผูที่มีอาวุโสสูงกวาและไมมีประวัติดางพรอย
เปนรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย น้ัน  ถือวาเปนการใชดุลพินิจโดยชอบแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีมติเห็นชอบใหปรับปรุง
โครงสรางการบริหารของการกีฬาแหงประเทศไทย โดยใหเพ่ิมตําแหนงรองผูวาการการกีฬา
แหงประเทศไทย ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน นักบริหารระดับ ๑๐ ขึ้นอีก ๑ ตําแหนง  
ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานสรรหา 
ประกอบดวยรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฯ ทั้ง ๓ คน เปนคณะทํางาน ซ่ึงมีผูสมัคร 
เขารับการสรรหาทั้งสิ้นรวม ๕ คน รวมทั้งผูฟองคดี จากการดําเนินการสรรหาโดยใหมีการแสดง
วิสัยทัศน ปรากฏวามีผูที่ไดคะแนนมาเปนลําดับที่ ๑ เทากันจํานวน ๒ คน คือ นาย น. และ 
ผูฟองคดี ประธานคณะทํางานฯ จึงเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผู พิจารณาคัดเลือก  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดคัดเลือกและเสนอใหผูฟองคดีเปนผูดํารงตําแหนงพรอมกับเสนอ 
เอกสารที่เก่ียวของกับการสรรหารองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฯ รวมทั้งประวัติโดยยอ
ของผูสมัครทั้ง ๕ ราย ตอที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดพิจารณามีมติแตงตั้ง
นาย น. เปนผูดํารงตําแหนงรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฯ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาวและใหการกีฬา
แหงประเทศไทยเสนอชื่อผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย  
ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน ใหที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาใหม 



 
 
๒๒๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ .ศ . ๒๕๒๘  
บัญญัติวา ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการและรองผูวาการ
ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ดังน้ัน อํานาจในการแตงตั้งรองผูวาการการกีฬา 
แหงประเทศไทยจึงเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ตามบทบัญญัติดังกลาว หาใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใดไม สําหรับอํานาจของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๕ (๑)๑ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทยฯ เปนกรณี
ของการแตงตั้งพนักงานตําแหนงอ่ืน ๆ ที่ไมรวมถึงตําแหนงรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย  
นอกจากนี้ เม่ือไดพิจารณาถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทยฯ  
ในมาตรา ๒๑ ที่บัญญัติวา ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการ
และรองผูวาการดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง (๓) 
ที่บัญญัติวา ผูวาการหรือรองผูวาการพนจากตําแหนงเม่ือคณะกรรมการใหออก จะเห็นไดวา
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทยฯ มีเจตนารมณใหอํานาจแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในการ
แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูวาการและรองผูวาการ โดยบทบัญญัติดังกลาวไดแบงแยก
อํานาจหนาที่ระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไวอยางชัดเจน ซ่ึงบทบัญญัติ 
ในมาตรา ๒๑ เปนขอยกเวนของมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทยฯ 
ดังน้ัน ในการแตงตั้งรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฯ จึงเปนอํานาจหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามการกลาวอางของผูฟองคดี 
 คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยตอไปวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติใหแตงตั้งนาย น.  
ดํารงตําแหนงรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน 
(นักบริหาร ๑๐) น้ัน ชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา การพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนง 
รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน ไมมีระเบียบ ขอบังคับ
หรือหลักเกณฑกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฯ เพียงรายชื่อเดียวเทาน้ัน 
กรณีจึงเปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณาแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหนงดังกลาว  ดังน้ัน แมจะไดความวาคณะกรรมการสรรหาไดมีขอสรุปใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
                                                            
 ๑ พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘   
 มาตรา ๒๕ ผูวาการมีอํานาจ 
 (๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง ตลอดจน 
ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามขอบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจาง 
ชั้นที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการฝายหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาข้ึนไป จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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พิจารณาคัดเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดระหวางผูฟองคดีกับนาย น. ที่มีคะแนนเปนลําดับที่ ๑ เทากัน 
เปนรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฯ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตัดสินใจเลือกผูฟองคดี 
เปนรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฯ และไดเสนอเร่ืองใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาก็ตาม  
แตการตัดสินใจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวเปนเพียงการใหความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เพ่ือประกอบการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในการพิจารณาแตงตั้งเทาน้ัน มิไดมีผลผูกพัน
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตองมีมติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด และแม 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมีมติไมเปนไปตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไมตองสงเรื่องให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ นํากลับไปพิจารณาใหมแลวนํากลับมาเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๓ อีก การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะที่เปนกรรมการและเลขานุการของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดเสนอชื่อ 
ผูฟองคดี พรอมทั้งเอกสารที่เก่ียวของกับการสรรหารองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฯ 
ไดแก ประกาศคณะทํางานฯ รายงานเร่ืองการรับสมัคร รายงานผลการสรรหา และประวัติ 
โดยยอของผูสมัครทั้ง ๕ ราย ตอที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฯ ไดพิจารณา
แลวเห็นวานาย น. ที่ไดคะแนนมาเปนลําดับที่ ๑ เทากันกับผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
กับตําแหนงดังกลาวมากกวาผูฟองคดี และไดมีมติใหแตงตั้งนาย น. ขึ้นดํารงตําแหนง 
รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน (นักบริหาร ๑๐)  
จึงเปนไปตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวแลว กรณีมีประเด็น 
ที่จะตองวินิจฉัยตอไปวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชดุลพินิจโดยชอบหรือไม เห็นวา เม่ือขอเท็จจริง 
ไดความวาผูฟองคดีและนาย น. ตางไดคะแนนเปนลําดับที่ ๑ เทากัน แตผูฟองคดีเคยถูกลงโทษ
ภาคทัณฑตามคําสั่งการกีฬาแหงประเทศไทย ที่ ๓๑๙/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๑  
แมผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะไดเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแตงตั้งนาย ฉ. อดีตผูตรวจการ  
ผูที่ถูกลงโทษภาคทัณฑในคําสั่งเดียวกับผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงรองผูวาการการกีฬา 
แหงประเทศไทย ฝายการกีฬา รวมทั้งยังไดแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
ฝายนโยบายและแผน และผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาอาชีพ ซ่ึงเปนการแตงตั้งหลังจากที่ 
ผูฟองคดีไดรับคําสั่งลงโทษก็ตาม แตในการคัดเลือกบุคคลใดใหดํารงตําแหนงใดเพื่อประโยชน
ของราชการ ก็ยอมตองคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถและมีความเหมาะสมกับตําแหนง 
ใหมากที่สุดเปนสําคัญ  ดังน้ัน เม่ือไดความวานาย น. ไดคะแนนเปนลําดับที่ ๑ เทากับผูฟองคดี 
เปนผูมีความอาวุโสกวาผูฟองคดี และไมเคยมีประวัติดางพรอย การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติ
แตงตั้งใหนาย น. ใหดํารงตําแหนงรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ฝายกีฬาอาชีพและ
สิทธิประโยชน จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ และเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๘) 
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๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



                                                                                                              

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๗ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการลงทุน การเงนิ การคลัง และการธนาคาร 
 

๑. การลงทุน 

 

การที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยถอนการแสดง
รายชื่อผูบริหารที่มีลักษณะตองหามตามขอ ๓ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เร่ือง ขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหาร 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพยออกจากระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๔๘ มิไดเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธ 
ข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคล อันจะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ . ๒๕๓๙  แตเปนการกระทําอ่ืนใดอันเปนผล 
สืบเน่ืองมาจากการมีลักษณะตองหามเปนผูบริหารของบริษัท สํานักงานฯ จึงไมจําตอง
แจงใหผูบริหารที่ถูกถอนรายชื่อน้ันไดทราบขอมูลที่เพียงพอ และแจงสิทธิในการชี้แจง
และนําเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักลางขอสงสัย  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘  

สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ไดมีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดทรัพย ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เร่ือง ขอกําหนด
เก่ียวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ กําหนดใหกรรมการ
และผูบริหารทุกรายตองเปนผูมีรายชื่อในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 
เปนตนไป บริษัท พ. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนที่มีผูฟองคดีเปนผูบริหาร 
ดานการเงินและการบัญชี จึงไดแสดงความประสงคที่จะนําชื่อผูบริหารของบริษัทแจงตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดแสดงรายชื่อผูฟองคดีไวในระบบขอมูลรายชื่อ
ผูบริหารแลว  ตอมา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา ผูฟองคดีไดรวมกับบุคคลอ่ืน
กระทําหรือยินยอมใหมีการจัดทําบัญชีของบริษัท พ. จํากัด (มหาชน) ในงบการเงินประจําป ๒๕๔๗ 
โดยไมถูกตองหรือไมตรงตอความเปนจริง เพ่ือลวงบุคคลใด ๆ อันเปนการปฏิบัติที่ฝาฝน 
มาตรา ๓๑๒ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๘๓ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือถึงผูฟองคดีเพ่ือแจงการกลาวโทษ
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ผูฟองคดีในความผิดดังกลาวตอพนักงานสอบสวน และการที่ผูฟองคดีถูกกลาวโทษดังกลาว  
ทําใหผูฟองคดีมีลักษณะตองหามในการเปนผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามขอ ๓ (๓) 
ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ฯ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงไมอาจแสดงชื่อผูฟองคดีในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารของทุกบริษัทที่ไดขอแสดงชื่อ 
ผูฟองคดีในระบบขอมูลดังกลาวไดตลอดระยะเวลาที่ถูกกลาวโทษดําเนินคดีตามขอ ๘  
ของประกาศฉบับเดียวกัน ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวนเปนการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไมใชการดําเนินการ 
ทางปกครองหรือการทําคําสั่งทางปกครอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมไดสงหนังสืออุทธรณ 
คําสั่งของผูฟองคดีใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่กลาวโทษผูฟองคดี และใหบรรจุชื่อ
ผูฟองคดีในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพยได 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา กรณีมีขอเท็จจริงหรือ
ขอสงสัยวา ผูฟองคดีมีลักษณะตองหามตามขอ ๓ (๓) ๑ ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมสามารถแสดงรายชื่อ
ผูฟองคดีไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารไดตลอดระยะเวลาที่ผูฟองคดีถูกกลาวโทษดําเนิน
คดีอาญาอันเปนเหตุแหงการที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี น้ัน ถือเปนการกระทําอ่ืนใดอันเปนผล 
สืบเน่ืองมาจากการมีลักษณะตองหามเปนผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับการแสดง
รายชื่อบุคคลใดไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร มิไดเปนการรับรองวาบุคคลดังกลาว 
ไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๓ ตามที่กําหนดไวในขอ ๔๒ ของประกาศฉบับเดียวกัน กรณีจึงไมเปน
การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล 
                                                 

๑-๒ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เร่ือง ขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหาร
ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ 

ขอ ๓ ผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

     (๓) อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีอาญาโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายในความผิดเก่ียวกับ 
การกระทําอันไมเปนธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง 
ฉอฉล หรือทุจริต 
      ขอ ๔ ผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตองเปนบุคคลซ่ึงบริษัทไดแจงชื่อตอสํานักงาน และสํานักงานไดแสดง
รายช่ือบุคคลน้ันไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารแลว 

สํานักงานจะแสดงรายชื่อผูบริหารไวในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารก็ตอเม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงหรือขอสงสัยใด ๆ 
ตอสํานักงานเกี่ยวกับการมีลักษณะตองหามตามขอ ๓ ของบุคคลดังกลาว แตทั้งน้ีการแสดงรายช่ือบุคคลใดไวในระบบขอมูล
รายช่ือผูบริหาร มิไดเปนการรับรองวาบุคคลดังกลาวไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๓ 
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ในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของ 
ผูฟองคดีอันจะเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น การถอนการแสดงรายชื่อของผูฟองคดีในระบบขอมูลรายช่ือ
ผูบริหาร เน่ืองจากมีลักษณะตองหามตามขอ ๓ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดทรัพย ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงไมจําตองแสดงเรื่องตอคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายเพ่ือทําหนาที่พิจารณาขอเท็จจริงและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว รวมทั้งไมจําตองแจงใหผูฟองคดีไดทราบขอมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับขอสงสัยถึงการมีลักษณะตองหาม และแจงสิทธิในการชี้แจงและนําเสนอพยานหลักฐาน
เพ่ือหักลางขอสงสัยน้ัน  ทั้งนี้ ตามขอ ๑๓ วรรคสอง๔ ของประกาศฉบับเดียวกัน  ดังน้ัน การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมแสดงรายช่ือของผูฟองคดีในระบบขอมูลดังกลาว  
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕/๒๕๕๖) 
 
 
 

                                                 
๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
“คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 

เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว 
เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึง 
การออกกฎ 

(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๔ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. ๕/๒๕๔๘ เร่ือง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหาร

ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ 
ขอ ๑๓ เพื่อใหการใชดุลพินิจส่ังการของสํานักงานตามประกาศนี้มีความชัดเจนและผานกระบวนการทบทวนตามสมควร 

เม่ือปรากฏขอเท็จจริงใดที่อาจนําไปสูการปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลใดในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร กอนที่สํานักงาน
จะมีคําวินิจฉัยในเร่ืองดังกลาว สํานักงานตองแสดงเรื่องตอคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายเพื่อทําหนาที่พิจารณาขอเท็จจริง
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวตอสํานักงาน  ทั้งน้ี ภายใตกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 
จากสํานักงานดังกลาว อยางนอยตองกําหนดใหมีการแจงใหบุคคลที่อาจถูกปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อน้ัน ไดทราบขอมูล
ที่เพียงพอเกี่ยวกับขอสงสัยถึงการมีลักษณะตองหามของบุคคลดังกลาว และแจงสิทธิของบุคคลดังกลาวในการช้ีแจงและ
นําเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักลางขอสงสัยน้ัน 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีขอเท็จจริงที่แสดงถึงการมีลักษณะตองหามตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
หรือกรณีอื่นใดที่สํานักงานเห็นวาไดผานกระบวนวิธีพิจารณามาเพียงพอแลว 
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 การท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศออกเอกสารขาวใหบริษัท
หลักทรัพยที่เปนสมาชิกผอนปรนการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการบังคับขาย
หลักทรัพย  เ ม่ือ อัตราแมนแทนแนนซมารจิ้น เทา กับหรือต่ํ ากว ารอยละ  ๑๕  
เปนการดําเนินการโดยมิไดอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบใด ๆ  
ดังน้ัน การผอนปรนดังกลาวจึงมิไดมีสภาพบังคับใด ๆ ตอสมาชิก และเปนเรื่อง 
ที่สมาชิกจะตัดสินใจเองวาจะบังคับขายหลักทรัพยของผูลงทุนหรือไมและเม่ือใด  อีกทั้ง 
เม่ือผูลงทุนเห็นวาหลักทรัพยของตนรายการใดมีมูลคาที่ลดลงหรือมีแนวโนมวา 
จะลดลงอันอาจทําใหตนเองไดรับความเสียหาย ผูลงทุนก็สามารถปองกันความเสียหาย
ของตน โดยส่ังใหบริษัทหลักทรัพยทําการขายหลักทรัพยน้ันในเวลาที่ตนเห็นสมควรได  
ดังน้ัน แมบริษัทหลักทรัพยจะบังคับขายหลักทรัพยของผูลงทุนเม่ือมูลคาของหลักทรัพย
ลดต่ําลงมาก แตความเสียหายที่ผูลงทุนไดรับก็มิไดเกิดจากการที่ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยออกเอกสารขาวใหบริษัทสมาชิกผอนปรนการบังคับขายหลักทรัพย 
อันจะเปนการกระทําละเมิดตอผูลงทุนแตอยางใด 
 อํานาจกํากับดูแลจะมีไดก็แตเฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจง 
เม่ือไมปรากฏวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึงมิได 
มีอํานาจกํากับดูแลตลาดหลักทรัพยแตอยางใด   

สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือขายหลักทรัพย แตงตั้งและมอบอํานาจใหบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ธ. และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย อ. เปนตัวแทนและนายหนาในการซื้อขาย
หลักทรัพย และไดเปดบัญชีประเภทกูยืมเงินเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพยโดยมีหลักทรัพยมาวาง 
เปนประกันกับบริษัททั้งสอง  ตอมา บริษัทเงินทุนหลักทรัพย อ. ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ทราบวา อัตราสวนสินทรัพยสุทธิตอมูลคาหลักทรัพยที่วางเปนประกันในบัญชีวงเงินทดรองจาย
เพ่ือซ้ือหลักทรัพยของผูฟองคดี มีอัตราสวนเทากับรอยละ ๗.๐๕๑๑ จึงขอใหผูฟองคดีนําเงินสด
หรือทรัพยสินอ่ืนวางเปนประกันเพ่ิมเติมเพ่ือใหอัตราสวนดังกลาวไมต่ํากวารอยละ ๔๐ พรอมทั้ง
แจงวาหากอัตราสวนเทากับหรือต่ํากวารอยละ ๑๕ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย อ. มีความจําเปน 
ตองพิจารณาบังคับขายหลักทรัพยของผูฟองคดีตามที่เห็นสมควรทันที  ทั้งนี้ ตามประกาศ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราสวนในการใหกูยืมเงิน 
เพ่ือซ้ือหลักทรัพยโดยมีหลักทรัพยมาวางเปนประกัน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๘  นอกจากน้ี บริษัทเงินทุน
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หลักทรัพย ธ. ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา ตามบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยปรากฏวา
หลักทรัพยที่ผูฟองคดีนํามาวางเปนประกันมีมูลคาลดลงจนทําใหอัตราสวนระหวางมูลคา 
ของหลักทรัพยที่วางเปนประกันหักดวยหนี้ตอมูลคาของหลักทรัพยที่วางเปนประกันมีอัตราสวน
ต่ํากวารอยละ ๒๕ จึงขอใหผูฟองคดีนําเงินสดหรือทรัพยสินมาวางเปนประกันเพ่ิม เพ่ือให
อัตราสวนดังกลาวไมต่ํากวาอัตราท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด (รอยละ ๔๐) แตผูฟองคดีมิได 
นําหลักทรัพยไปวางเปนประกันเพ่ิมเติมตามที่รับแจงจากบริษัททั้งสอง และบริษัททั้งสองก็มิได
บังคับขายหลักทรัพยของผูฟองคดีตามที่ไดแจงไวในหนังสือดังกลาวแตอยางใด โดยบริษัททั้งสอง
ไดดําเนินการบังคับขายหลักทรัพยของผูฟองคดีในภายหลัง อันเปนการบังคับขายหลักทรัพย
ของผูฟองคดีเม่ือมูลคาหลักทรัพยลดต่ําลงไปอีกเปนอันมาก ผูฟองคดีเห็นวาการกระทํา 
ของบริษัททั้งสองเปนการกระทําผิดตอกฎหมาย และทําใหผูฟองคดีเสียหาย เพราะทําใหผูฟองคดี
ตกเปนหน้ีบริษัทดังกลาวจํานวนหลายเทาตัว ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือรองเรียนไปยัง 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือใหสอบสวนและพิจารณาลงโทษ 
บริษัททั้ งสอง  ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  มีหนังสือชี้แจงผูฟองคดีวา  
จากการตรวจสอบพบวา ในชวงเวลาดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือขาวสารประกาศ 
ใหบริษัทหลักทรัพยที่ เปนสมาชิกผอนปรนการบังคับขายหลักทรัพยของลูกคาไดตาม 
ความเหมาะสม และบริษัททั้งสองแจงวาไดดําเนินการโดยถูกตองแลว  นอกจากนี้ นโยบาย 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจกลาวไดวาเปนเหตุที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เนื่องจาก
มูลคาของหลักทรัพยที่นํามาวางเปนประกันอาจเปลี่ยนแปลงไดทั้งในทางที่สูงขึ้นหรือลดลง   
อีกทั้ง ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗๐ แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงไมมีบทกําหนดโทษสําหรับการฝาฝน  
และประกาศดังกลาวมีฐานะเปนเพียงกฎระเบียบภายในที่กําหนดขึ้นเพ่ือใชบังคับกับสมาชิก  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยอมมีอํานาจพิจารณาผอนปรนการบังคับใชกฎระเบียบนั้นเพ่ือรักษาระบบ
โดยรวมของการซื้อขายหลักทรัพยไดทันที โดยไมจําเปนตองออกประกาศฉบับใหม ผูฟองคดี 
ไมเห็นดวยกับคําชี้แจงดังกลาว จึงนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้ ง เก ารวมกันชดใชค า เสียหายจากการที่ตองชําระเ งินใหแกบ ริษัท 
เงินทุนหลักทรัพยและทําใหผูฟองคดีเสื่อมเสียชื่อเสียงและทางทํามาหาได 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การออกขาวสารผอนปรนการบังคับขายหลักทรัพยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มิไดอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบใด ๆ  ดังน้ัน การผอนปรนดังกลาว 
จึงมิไดมีสภาพบังคับใด ๆ ตอบริษัทหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และการที่ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกเอกสารขาวใหสมาชิกผอนปรนการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการบังคับ
ขายหลักทรัพยน้ัน แมอาจจะเปนมูลเหตุจูงใจประการหนึ่งที่ทําใหบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธ. 
และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย อ. ไมบังคับขายหลักทรัพยของผูฟองคดีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวก็ตาม แตในเม่ือการขอความรวมมือดวยการออกเอกสารขาวดังกลาวมิไดมีสภาพบังคับใด ๆ 
การท่ีบริษัททั้งสองจะบังคับขายหลักทรัพยของผูฟองคดีหรือไมและเม่ือใด เปนเรื่องที่บริษัท
ดังกลาวจะตัดสินใจเอง  ดังนั้น การที่บริษัทหลักทรัพยทั้งสองไมบังคับขายหลักทรัพยของผูฟองคดี
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว จึงมิไดเปนผลโดยตรงอันเกิดจากการออกขาวสารผอนปรน 
การบังคับขายหลักทรัพยของผูถูกฟองคดีที่ ๑  อีกทั้งเม่ือบริษัทหลักทรัพยทั้งสองไดมีหนังสือ
แจงแกผูฟองคดีวาอัตราแมนแทนแนนซมาร จ้ินในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของผูฟองคดี 
ลดต่ําลงมาก จึงขอใหผูฟองคดีนําเงินสดหรือทรัพยสินมาวางเปนประกันเพ่ิมเพ่ือใหอัตราสวน
ดังกลาวไมต่ํากวาอัตราที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด พรอมทั้งแจงวาหากอัตราสวนดังกลาวเทากับ
หรือต่ํากวารอยละ ๑๕ บริษัทจะพิจารณาบังคับขายหลักทรัพยของผูฟองคดีตามที่เห็นสมควร
ทันที และเมื่อผูฟองคดีไดทราบก็มิไดนําหลักทรัพยไปวางเปนประกันเพ่ิมเติม ซ่ึงในชวงเวลา
ดังกลาว หากผูฟองคดีเห็นวามูลคาหลักทรัพยของผูฟองคดีมีแนวโนมที่จะลดลงต่ํากวาอัตรา 
ที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ผูฟองคดีก็ชอบที่จะแสดงความจํานงขอใหบริษัทหลักทรัพยทั้งสอง
ขายหลักทรัพยของผูฟองคดีเพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได แตผูฟองคดีก็มิไดกระทํา 
และหลังจากน้ัน ปรากฏวามูลคาหลักทรัพยของผูฟองคดีลดต่ําลงมาก บริษัทหลักทรัพยทั้งสอง
จึงไดทําการบังคับขายหลักทรัพยของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  ดังน้ัน 
ความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับมิไดเกิดจากการออกขาวสารผอนปรนการบังคับขายหลักทรัพย
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
และกรณีมีผลทําใหไมมีความจําเปนตองวินิจฉัยความรับผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ อีกแตอยางใด  
อยางไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรวินิจฉัยในประเด็นที่ผูฟองคดีอุทธรณโตแยงประเด็น 
ที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมมีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินงานของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดวยเหตุเปนปญหาขอกฎหมายที่ควรไดรับการวินิจฉัย จึงพิเคราะหแลวเห็นวา 
มาตรา ๑๙๕ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให 
                                                 

๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 
(๑) ปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(๒) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามและดําเนินการบังคับใชกฎหมายกับบุคคลที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) กําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยการยื่นแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตางๆ 
(๔) รับคาธรรมเนียม 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 



 
 
                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง...๒๓๗ 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอ่ืนตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว  การที่กฎหมายกําหนด 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. น้ัน ยังไมอาจถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะมีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินงานของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไปดวย เพราะอํานาจกํากับดูแล
จะมีไดก็แตเฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจง  ดังน้ัน เม่ือไมมีบทกฎหมายใด
กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จึงมิไดมีอํานาจกํากับดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๐/๒๕๕๖) 
 

 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.๒๕๓๕ เปนกฎหมาย 
ที่ใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการควบคุม
และตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงเก่ียวกับหลักทรัพย เพื่อคุมครองประชาชนผูลงทุน
ในหลักทรัพย รวมทั้งผูถือหุนของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย ไมใหไดรับความเสียหาย
จากความไมเปนธรรมในการลงทุนในหลักทรัพย ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมุงหมายใหมีการตรวจสอบขอมูลที่ผูลงทุน 
จะตองใชในการตัดสินใจใหมีความถูกตองและครบถวน  ดังน้ัน ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับเร่ืองรองเรียนวาบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพยจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนไมถูกตองตามขอเท็จจริง  
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดแจงใหบริษัทดังกลาว
ดําเนินการแกไข  และปรากฏวา บริษัทไดแกไขรายงานการประชุมและไดมีการรับรอง
รายงานการประชุมที่แกไขถูกตองตามขอเท็จจริงแลว ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เห็นวา ไมมีเหตุอันควรสงสัยวากรณีดังกลาวเกิดจาก
การกระทําทุจริต จึงไมไดดําเนินการกับผูบริหารของบริษัท เชนน้ี ถือไดวาสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนผูถือหุนในบริษัท บ . จํากัด (มหาชน) ไดรองเรียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซ่ึงเปนเลขาธิการสํานักงาน ก.ล.ต. วา บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  
เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ วาระท่ี ๘ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเขาซ้ือหุนในบริษัทที่ประกอบ



 
 
๒๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ธุรกิจซ้ือ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชั่น และแสงสวางในอาคารและ 
ที่อยูอาศัยเปนความเท็จ โดยในรายงานการประชุมระบุวา กรรมการผูจัดการใหญแถลงตอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการขอใหงดพิจารณาและงดออกเสียง ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติ 
งดพิจารณาและงดออกเสียงสําหรับวาระที่ ๘ ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน ๑๓๘,๓๕๖,๖๑๒ หุน 
และงดออกเสียงจํานวน ๒๐๐ หุน ทั้งที่ตามความเปนจริงแลวในวาระที่ ๘ ของการประชุมคร้ังนี้
ไมมีการพิจารณาและไมมีการลงมติใหงดพิจารณาแตอยางใด เพราะมีการถอนวาระที่ ๘  
ออกจากการพิจารณาแลว ภายหลังจากไดรับเร่ืองรองเรียน ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสือแจง
ใหบริษัทฯ แกไขปรับปรุงรายงานการประชุมดังกลาว และไดแจงเปนหนังสือใหผูฟองคดีทราบ  
ผูฟองคดีเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉยไมดําเนินการสอบสวนและลงโทษผูบริหาร
ของบริษัทฯ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดเปนการละเลยการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ดวยกฎหมาย และเปนการละเมิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
เพ่ือเปนการชวยเหลอืบริษทัฯ อันมีผลกระทบตอผูฟองคดีในการเปนผูถือหุนซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสีย
ในกิจการของบริษัทฯ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายภายในเวลาที่กําหนด 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายท่ีมุง 
ที่จะคุมครองประชาชนผูลงทุนในหลักทรัพย รวมทั้งผูถือหุนของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย  
ไมใหตองเสียหายจากความไมเปนธรรมในการลงทุนในหลักทรัพย ไมวาจะเปนเรื่อง 
ของการมีขอมูลที่ถูกตองและครบถวนเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือไดรับความเสียหาย 
จากการกระทําโดยทุจริตฉอฉลของผูบริหารของบริษัท ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองตรวจสอบขอมูล
เก่ียวกับบริษัทมหาชนจํากัด วา มีความถูกตองและเหมาะสมหรือไมเพียงใด ในการที่จะเสนอ
ขายหลักทรัพยตอประชาชน ภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
โดยมุงหมายใหมีการตรวจสอบขอมูลที่ผูลงทุนจะตองใชในการตัดสินใจใหมีความถูกตองและ
ครบถวน รวมถึงหามมิใหบอกกลาวขอความอันเปนเท็จในราคาซื้อขายหลักทรัพยที่มีผล 
ตอการตัดสินใจลงทุน หรือการใหผูเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ ตองจัดทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยแกผูถือหลักทรัพยทั้งหมด เพ่ือเปนการคุมครองผูถือหุนใหมีทางเลือกที่จะขายหุน
ใหแกผูครอบงํากิจการไดโดยตรง นอกเหนือจากการขายในตลาดหลักทรัพยตามปกติ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีทั้งสองแลว  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดพิจารณาและแจงใหบริษัท บ. จํากัด (มหาชน) ทราบขอรองเรียนและ 
ใหบริษัทฯ แกไขปรับปรุงการจัดและการดําเนินการประชุมใหมีความชัดเจนและถูกตอง ซ่ึงผล 
จากการดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสองปรากฏวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ บริษัทฯ ไดแกไขรายการประชุม โดยตัดขอความตอนทาย 
ของวาระที่ ๘ ที่วา “ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน ๑๓๘,๓๕๖,๖๑๒ หุน และงดออกเสียง 
๒๐๐ หุน” ออก และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมที่ตัดขอความดังกลาวแลว จึงไมมีมติ
ที่ประชุมที่สงผลใหบริษัทฯ ตองยึดถือปฏิบัติในอันที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอบริษัทฯและผูถือหุน 
ความเก่ียวของของบริษัทฯ ที่มีตอการเขาซ้ือหุนยังคงอยูในสถานะเดิม เห็นไดวา การดําเนินการ
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาว มิไดเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองไดพิจารณาและเห็นวา การจัดประชุมพิจารณาอนุมัติเขาซ้ือหุนนั้น มิไดมีผล
ถึงขนาดเปนเหตุสงสัยวาเปนการกระทําทุจริตอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน 
ของบริษัทฯ กรณีไมมีเหตุที่จะดําเนินการกับผูบริหารของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบันทึก
รายงานการประชุมซ่ึงเปนการดําเนินกิจการทั่วไปของบริษัทฯ จึงไมเปนการละเมิดตอผูฟองคดี  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๗/๒๕๕๗) 
 

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร 
 

 การนําตั๋วแลกเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ถูกสั่งปดกิจการมาขอเปลี่ยน 
เปนบัตรเงินฝากธนาคารของธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  ตามโครงการ
ธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั๋วเจาหน้ีบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่แผนฟนฟูกิจการ
ของบริษัทไมไดรับความเห็นชอบ (คปต.จ.) น้ัน แมโครงการดังกลาวไดใหคํานิยาม 
ของคําวา “เจาหน้ี” ไววา หมายถึง ผูทรงตั๋วก็ตาม แตก็มีขอยกเวนไมรวมถึงลูกหน้ี 
ของบริษัทเงินทุนหรือลูกหน้ีของบริษัทในเครือ  ดังน้ัน กรณีที่ผูทรงตั๋วแลกเงินชนิด 
ไลเบี้ยผู ส่ังจายไมได  นําตั๋วมาขายลดใหแกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  โดยบริษัท 
คิดดอกเบี้ยน้ัน ผูทรงตั๋วยอมอยูในฐานะเปนลูกหน้ีไมใชเจาหน้ี  แมตอมา บริษัทเงินทุน
หลักทรัพยจะออกตั๋วแลกเงินฉบบัใหมแทนฉบับเดิม แตเม่ือหน้ีจากการขายลดตั๋วแลกเงิน
ยังเรียกเก็บเงินไมได หน้ีเดิมจึงยังคงอยูไมระงับจนกวาตั๋วจะไดใชเงินแลว  ทั้งน้ี  
ตามมาตรา ๓๒๑ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูทรงตั๋วจึงยังคง
เปนลูกห น้ี  กรณีจึ ง ไม เข าหลัก เกณฑที่ จะได รับ เปลี่ ยนตั๋ ว เปนบัตร เงินฝาก 
ของธนาคารกรุงไทยฯ 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีที่ ๓ กับบุคคลอ่ืนอีกสองคนไดซ้ือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร ซ. รวม ๓ ฉบับ 
ยอดเงินรวม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบกําหนดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘  ตอมา ผูทรงตั๋วทั้งสาม
ไดนําตั๋วแลกเงินไปขายลดใหกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยรอยละ 
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๑๑.๕ ตอป คงเปนเงินที่จายจํานวน ๓๔,๒๕๙,๖๕๗.๖๔ บาท และผูฟองคดีที่ ๑ สั่งจายเช็ค
ธนาคาร ธ. ใหแกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. เพ่ือเปนหลักประกันในการขายลดตั๋วแลกเงินดังกลาว  
หลังจากน้ัน ไดมีการเปลี่ยนตั๋วแลกเงินเปนชนิดไลเบี้ยผูสั่งจายไมได (BE ISSUE) ในนามคณะบุคคล
ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ และคณะบุคคลผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๓ โดยบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย น. ไดออกตั๋วแลกเงินใหสองฉบับ จํานวนเงินฉบับละ ๑๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท  ตอมา 
รัฐบาลไดมีคําสั่งปดสถาบันการเงิน ๔๒ แหง รวมทั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. ในการน้ี 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปนตัวแทนของกระทรวงการคลังและ
กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดออกประกาศลงวันที่ 
๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ เร่ือง โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั๋วเจาหน้ีบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท 
ที่แผนฟนฟูกิจการของบริษัทไมไดรับความเห็นชอบ (คปต.จ) โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. 
ไมไดรับความเห็นชอบในการพิจารณาแผนฟนฟู ผูฟองคดีทั้งสามจึงยื่นคําขอเปลี่ยนตั๋วแลกเงิน
เปนบัตรเงินฝากของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. ตามโครงการดังกลาว 
โดยอางวา หน้ีดังกลาวเกิดจากการที่ผูฟองคดีทั้งสามนําตั๋วแลกเงินมูลคารวมกัน ๒๐,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
ไปขายลดใหกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. ซ่ึงบริษัทฯ ไมไดจายเงินสดใหแกผูฟองคดีทั้งสาม 
แตไดออกตั๋วแลกเงินฉบับใหมใหแกผูฟองคดีทั้งสามแทน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือแจง
ประธานโครงการ คปต.จ. ใหระงับการเปลี่ยนตั๋วแลกเงินเปนบัตรเงินฝากธนาคารของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ของผูฟองคดีทั้งสามไวเปนการชั่วคราว เน่ืองจากขอเท็จจริงปรากฏวา บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย น. ไดออกตั๋วแลกเงินใหผูฟองคดีและบุคคลอ่ืนรวม ๔๓ ฉบับ โดยไมพบหลักฐาน
การรับเงิน แตเปนการบันทึกบัญชีบริษัทในเครือเปนลูกหน้ีแทน เน่ืองจากบริษัทไดทําการรับซ้ือ
ลดตั๋วแลกเงินซ่ึงออกโดยบริษัทในเครือจากผูรับเงินตามตั๋วเงินดังกลาว เปนการกระทํา 
เพ่ือใหบริษัทตกเปนลูกหน้ีของผูฟองคดีและบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับเงินจริง ผูฟองคดีทั้งสาม 
ไดยื่นอุทธรณตอผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยและผูถูกฟองคดีที่ ๓  และตอมา ไดนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการเปลี่ยนตั๋วแลกเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. 
เปนบัตรเงินฝากของผูถูกฟองคดีที่ ๑ พรอมดอกเบี้ยตามเง่ือนไขของทางราชการที่กําหนดไว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอ ๓.๓ ของประกาศโครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั๋วเจาหน้ีบริษัทเงินทุน 
๔๒ บริษัท ที่แผนฟนฟูกิจการของบริษัทไมไดรับความเห็นชอบ (คปต.จ) ไดใหคํานิยามเจาหน้ี
ตามความหมายของโครงการ คปต.จ. วา เจาหน้ีหมายถึง (๑) ผูทรงตั๋วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก 
ตั๋วแลกเงิน หุนกู และเจาหน้ีตามสัญญากูยืมเงิน (๒) ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับรอง รับอาวัลบัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินใหแก
บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ตามโครงการนี้กอนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และไดจายเงินแทนไปแลว 
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และ (๓) บุคคลตาม ๓.๓ (๑) และ (๒) ไมรวมถึงของลูกหน้ีของบริษัทเงินทุนหรือลูกหน้ีของ
บริษัทในเครือ เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา เดิมผูฟองคดีที่ ๓ กับบุคคลอ่ืนอีกสองคน 
นําตั๋วแลกเงินที่ซ้ือมาจากธนาคาร ซ. นําไปขายลดใหกับบริษทัเงินทนุหลกัทรัพย น. โดยผูฟองคดี
ที่ ๑ ไดสั่งจายเช็คของธนาคาร ธ. เปนหลักประกันใหกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. ผูฟองคดีที่ ๓ 
กับบุคคลอ่ืน จึงเปนผูทรงตั๋วแลกเงินตามมาตรา ๙๐๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เน่ืองจากเปนผูมีตั๋วเงินอยูในความครอบครอง และตั๋วเงินน้ันเปนทรัพยของผูทรงตั๋ว จึงมีรายการ
ทางบัญชีทางดานลูกหน้ี และเม่ือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. ไดรับซ้ือลดตั๋วแลกเงินของผูทรงตั๋ว
ไวแลวจึงผูกพันที่จะตองจายเงินตามตั๋วแลกเงิน เน่ืองจากตั๋วแลกเงินที่ผูทรงตั๋วทั้งสามนํามาขายลด
เปนตั๋วแลกเงินชนิดที่ไลเบี้ยผูสั่งจายไมได (BE ISSUE) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. จึงยังเปน
เจาหน้ีของผูทรงตั๋วแลกเงินอยูจนกวาจะสามารถเรียกเก็บเงินตามตั๋วแลกเงินได การบันทึกบัญชี
ของบริษัทฯ จึงตองลงรายการแสดงจํานวนเงินที่จะตองจายในดานเจาหน้ี ซ่ึงสอดคลอง 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ฉบับลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ขอ ๔๗  ซ่ึงไดกําหนด
วิธีการบันทึกบัญชีสําหรับการรับซ้ือลดหรือรับชวงซื้อลดตั๋วเงินไวสําหรับบริษัทที่ รับซ้ือ  
ใหบันทึกบัญชีเปนเงินใหกูยืมแกผูทรงซึ่งขายตั๋วเงิน เวนแตธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนด 
เปนอยางอ่ืน  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนผูทรงตั๋วและนําตั๋วมาขายลด ผูฟองคดีจึงอยูในฐานะ 
เปนลูกหน้ีไมใชเจาหน้ี และเม่ือการออกตั๋วแลกเงินของธนาคาร ซ. เปนการออกเพื่อหาประโยชน
จากตั๋วเงิน เน่ืองจากตั๋วเงิน (แลกเงิน) เปนทรัพยสินตามมาตรา ๑๓๘๘ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย จึงอาจออกหรือโอนกันได การออกตั๋วลักษณะนี้จึงมีมูลหนี้อยูสองมูลหนี้ คือ มูลหนี้ตั๋ว
และมูลหน้ีเดิม ซ่ึงคือ สัญญาขายลดตั๋วแลกเงิน การออกตั๋วหรือโอนตั๋วจึงมีมูลหน้ีเดิม และ
ความสัมพันธระหวางมูลหน้ีเดิมและมูลหน้ีตั๋วอยูในบังคับของมาตรา ๓๒๑ วรรคสาม๙  
แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน การออกตั๋วแลกเงินเพ่ือชําระหนี้เดิมจึงไมเปนการแปลงหนี้ใหม 

                                                 
 ๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 มาตรา ๙๐๔ อันผูทรงน้ัน หมายความวา บุคคลผูมีตั๋วเงินไวในครอบครองโดยฐานเปนผูรับเงิน หรือเปนผูรับสลักหลัง 
ถาและเปนตั๋วเงินส่ังจายใหแกผูถือ ๆ ก็นับวาเปนผูทรงเหมือนกัน 

๗ ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง ขอกําหนดเกี่ยวกับการบัญชีของบริษัทเงินทุน ฉบับลงวันที่  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ 

ขอ ๔ ในการรับซ้ือ ซ้ือลด หรือรับชวงซ้ือลดตั๋วเงิน ใหบริษัทบันทึกบัญชีเปนเงินใหกูยืมแกผูทรง ซ่ึงขายต๋ัวเงิน 
เวนแตธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเปนอยางอื่น 

๘-๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๘ ทรัพยสินหมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุไม มีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได 
มาตรา ๓๒๑   ฯลฯ  ฯลฯ 
ถาชําระหน้ีดวยออก-ดวยโอน-หรือดวยสลักหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินคา ท านวาหน้ีน้ันจะระงับส้ินไปต อเม่ือตั๋วเงิน

หรือประทวนสินคาน้ันไดใชเงินแลว 
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หน้ีเดิมจึงยังคงอยูไมระงับจนกวาตั๋วเงินจะไดใชเงินแลว ซ่ึงในคดีพิพาทหน้ีเดิม คือ หน้ีจากการ
ขายลดตั๋วแลกเงินซ่ึงผูฟองคดีเปนลูกหน้ีของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. จากการขายลด 
ตั๋วแลกเงินดังกลาวและยังเรียกเก็บเงินไมได และขอเท็จจริงยังปรากฏดวยวา บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย น. ออกตั๋วแลกเงินใหแกผูฟองคดีทั้งสามโดยไมปรากฏหลักฐานการรับจายเงิน 
จากการออกตั๋วแลกเงิน อันแสดงใหเห็นไดวา การออกตั๋วของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น.  
เปนการออกตั๋วแลกเงินฉบับใหมแทนตั๋วแลกเงินฉบับเกา มิใชออกเพ่ือขายใหกับผูฟองคดีทั้งสาม
ตามที่ผูฟองคดีทั้งสามกลาวอาง ถึงแมผูฟองคดีจะมีตั๋วแลกเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย น. 
ไวในครอบครอง ก็ไมเปนผูทรงในฐานะเปนผูรับเงิน จึงไมอยูในฐานะเจาหนี้ และการที่บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย น. ออกตั๋วฉบับใหมใหแกผูฟองคดีทั้งสามไมทําใหหน้ีเดิมระงับ ผูฟองคดีทั้งสาม 
จึงยังคงเปนลูกหน้ี  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาตามหลักเกณฑของประกาศ คปต.จ ขอ ๓.๓ ดังกลาว
แลวเห็นไดวา แมผูฟองคดีจะมีคุณสมบัติเปนผูทรงตั๋วตามความในขอ ๓.๓ (๑) แตเขาขอยกเวน
ที่ไมอาจแลกเปลี่ยนตั๋วไดตามขอ ๓ (๓) กลาวคือ ผูฟองคดีเปนลูกหน้ีของบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย น. เน่ืองจากนําตั๋วแลกเงินไปขายลด กรณีจึงไมเขาหลักเกณฑที่จะไดรับเปลี่ยนตั๋ว
เปนบัตรเงินฝากของผูถูกฟองคดีที่ ๑ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีเปลี่ยนตั๋ว
เปนบัตรเงินฝาก และแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระงับการเปลี่ยนตั๋วจึงเปนการกระทําที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ระงับการเปลี่ยนตั๋วเปนบัตรเงินฝากตามมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๒๐/๒๕๕๖) 
  

 ในการใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจากการที่บริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท
ถูกระงับการดําเนินกิจการ น้ัน กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดใชดุลพินิจรวมกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กําหนด
กรอบของเจาหน้ีที่จะไดรับความชวยเหลือตามประกาศธนาคารกรุงไทย เรื่อง โครงการ 
คปต.จ. ไววา จะตองมีองคประกอบ คือ ประการแรก เปนเจาหน้ีที่เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ประการที่สอง บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนินกิจการเปนลูกหน้ีโดยตรง
แตผู เดียว และประการที่สาม มีการรับเงินเขาบัญชีของบริษัทเงินทุนที่ ถูกระงับ 
การดําเนินกิจการจริง  ทั้งน้ี เน่ืองจากเจาหน้ีดังกลาว จะมีเพียงบริษัทที่ออกตั๋วเปนลูกหน้ี
โดยตรงแตเพียงผูเดียว หากไมไดรับการคุมครองยอมไมมีหนทางอ่ืนเยียวยาได  ดังนั้น 
กรณีของเจาหน้ีที่เปนผูซื้อลดตั๋วเงินซึ่งออกโดยนิติบุคคลอ่ืนและมีบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับ
การดําเนินกิจการเปนผูอาวัลและสลักหลังแบบมีสิทธิไลเบี้ย ซึ่งยังสามารถไปเรียกรอง
จากผูออกตั๋วหรือผูทําสัญญาได จึงไมใชกรณีที่เจาหน้ีไมมีทางเยียวยาไดอีกที่จะถือเปน
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เจาหน้ีที่จะมีสิทธิแลกเปลี่ยนตั๋วเงินดังกลาวเปนบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทย 
ตามโครงการ คปต.จ. ได 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีทั้งสี่ซ้ือลดตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งออกโดยบริษัทสามแหง โดยมีบริษัทเงินทุน อ. 
เปนผูอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว  ตอมา กระทรวงการคลังมีคําส่ังลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐
ใหระงับการดําเนินการของบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท และมีนโยบายใหความชวยเหลือผูฝากเงิน
และเจาหน้ีของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ รวมทั้งมีคําส่ังใหระงับการดําเนิน
กิจการของบริษัทเงินทุน อ. ดวย  ตอมา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ออกประกาศ เรื่อง 
โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั๋วบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท (คปต. ๔๒) ลงวันที่  
๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๐ รวม ๓ ฉบับ
กําหนดใหธนาคารกรุงไทยฯ รับแลกเปลี่ยนตั๋วเงินของบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ที่ทางการสั่งใหระงับ
การดําเนินกิจการชั่วคราว  ทั้งน้ี ตามความสมัครใจของผูทรงตั๋วเงิน  และตอมา ธนาคารกรุงไทยฯ 
ไดออกประกาศ เรื่อง โครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั๋วเจาหน้ีบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท 
ที่แผนฟนฟูกิจการของบริษัทไมไดรับความเห็นชอบ (คปต.จ.) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ 
กําหนดใหธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู ดําเนินการแทนกระทรวงการคลังและกองทุน 
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ดําเนินการรับแลกเปลี่ยนตั๋ว
เปนบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ใหแกเจาหน้ีที่สุจริตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ตามประกาศของธนาคารกรุงไทยฯ ผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔ เชื่อวาตนเองเปนเจาหน้ี 
อยูในหลักเกณฑตามประกาศดังกลาว จึงยื่นคําขอแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินเปนบัตรเงินฝาก
ของธนาคารกรุงไทยฯ ผานบริษัทเงินทุน อ. ซ่ึงเจาหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตรวจสอบตั๋วสัญญาใชเงินของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔ แลวปฏิเสธ 
ไมเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินเปนบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔ 
จึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงิน
เปนบัตรเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือชี้แจงผูฟองคดีที่ ๒  
ถึงผูฟองคดีที่ ๔ วา ตั๋วเงินที่ออกโดยนิติบุคคลอ่ืน และบริษัทเงินทุน อ. เปนผูอาวัลและสลักหลัง
แบบมีสิทธิไลเบี้ย ไมถือวาผูทรงตั๋วเปนเจาหน้ีตามโครงการของธนาคารกรุงไทยฯ และขณะนี้
ทางการไมมีนโยบายเพ่ิมเติมประเภทเจาหน้ีที่จะไดรับสิทธิแลกเปลี่ยนตั๋วเงิน ผูฟองคดีทั้งสี่ 
จึงนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่เห็นวาผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔ ไมถือเปนเจาหน้ีตามโครงการธนาคารกรุงไทยฯ และ 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินของผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔ เปนบัตรเงินฝาก
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ของธนาคารกรุงไทยฯ รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูฟองคดีที่ ๒ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๔ ในฐานะผูทรงตั๋วสัญญาใชเงิน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

กฎหมายไดกําหนดความหมายของเจาหน้ีของสถาบันการเงินเพ่ือกําหนดขอบเขต 
แหงการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไวตามมาตรา ๒๙ ตรี๑๐ และมาตรา ๒๙ อัฏฐ๑๑  
แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ในการใหความชวยเหลือ 
ทางการเงินตามสมควรแกผูฝากเงินหรือเจาหน้ีของสถาบันการเงินที่ตองเสียหาย เน่ืองจาก
สถาบันการเงินดังกลาวประสบวิกฤติการณทางการเงินอยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมี

                                                 
๑๐ พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
มาตรา ๒๙ ตรี ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในธนาคารแหงประเทศไทยเรียกวา “กองทุนเพื่อการฟนฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน” ใหกองทุนมีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหมีความม่ันคง
และเสถียรภาพ โดยมี “ฝายจัดการกองทุน” เปนเจาหนาที่ และใหแยกไวตางหากจากธุรกิจอื่น ๆ 

๑๑ พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๒๙ อัฏฐ ใหกองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา ๒๙ ตรี 
และอํานาจเชนวาน้ี ใหรวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซ้ือ จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซ้ือ 
ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒) ใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินโดยมีหรือไมมีประกันตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการ
กองทุนกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(๓) ค้ําประกันหรือรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงิน 
(๔) ใหความชวยเหลือทางการเงินตามสมควรแกกรณีสําหรับผูฝากเงิน หรือเจาหน้ีของสถาบันการเงินที่ตองเสียหาย 

เน่ืองจากสถาบันการเงินดังกลาวประสบวิกฤติการณทางการเงินอยางรายแรง 
(๕) มีเงินฝากไวในสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการจัดการกองทุนเห็นวาจําเปนและสมควร 
(๖) ซ้ือหรือเขาถือหุนในสถาบันการเงิน 
(๗) ซ้ือ ซ้ือลด หรือรับชวงซ้ือลดตราสารแสดงสิทธิในหน้ี หรือรับโอนสิทธิเรียกรองของสถาบันการเงิน 
(๘) กูหรือยืมเงิน ออกต๋ัวเงินและพันธบัตร 
(๙) ลงทุนเพื่อนํามาซ่ึงรายไดตามที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดการกองทุน 
(๑๐) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของการลงทุน 
เพื่อความประสงคแหงมาตราน้ี 
“ผูฝากเงิน” หมายความวา ผูฝากเงินทุกประเภทรวมทั้งผูถือบัตรเงินฝากและผูถือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกเพ่ือการกูยืม

หรือรับเงินจากประชาชน 
“เจาหน้ี” หมายความวา เจาหน้ีอื่นที่มิใชผูฝากเงินและเปนเจาหน้ีที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินประกอบธุรกิจ 

การธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร เชน เปนผูใหกูยืมเงิน ผูซ้ือตั๋วเงิน หรือ 
ผูทรงตราสารหนี้ประเภทอื่นซ่ึงสถาบันการเงินเปนผูกูยืม ผูส่ังจาย หรือผูออกตราสาร 
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อํานาจหนาที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแกเจาหน้ีของสถาบันการเงินที่ตองเสียหาย 
ตามสมควรแกกรณี จึงเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหดุลพินิจแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการ
ดําเนินการดังกลาว ซ่ึงมิไดหมายความวาเม่ือเขาลักษณะเปนเจาหน้ีตามบทบัญญัติขางตนแลว 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองใหความชวยเหลือทุกกรณี และโดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหเขารวมดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐในการแกไขปญหาวิกฤติการณระบบสถาบันการเงินใหบรรลุผล จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีอํานาจรวมกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ และธนาคารกรุงไทยฯ ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการใหความชวยเหลือผูฝากเงินและเจาหน้ีที่สุจริตของสถาบันการเงินที่ถูกส่ังระงับ 
การดําเนินกิจการชั่วคราวและมีอํานาจรวมกันดําเนินการในโครงการธนาคารกรุงไทยฯ  
รับแลกเปลี่ยนตั๋วบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ๔๒ บริษัท เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ชี้แจงวา ประกาศ คปต. ๔๒ ทั้งสามฉบับ ประสงคจะใหความคุมครองผูทรงตั๋วที่บริษัทเงินทุน 
ที่ถูกส่ังระงับกิจการเปนผูออกโดยกําหนดขอบเขตความหมายของคําวา “ตั๋ว” ไววาหมายความถึง 
ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝาก หุนกู สัญญากู และเช็คที่บริษัทเงินทุนสั่งจาย 
เพ่ือชําระหนี้ตามตราสารที่กลาว แตไมรวมถึงตั๋วที่มีอาวัลหรือค้ําประกันโดยสถาบันการเงินหรือ
นิติบุคคล ตั๋วที่มีภาระผูกพัน หรือตั๋วที่ออกเพ่ือแลกเปลี่ยนตั๋วของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต และตั๋วที่มีสิทธิดอยกวาเจาหน้ีสามัญ  และตอมา มีการออกประกาศธนาคารกรุงไทย 
เรื่อง โครงการ คปต.จ. เพ่ิมเติมการใหความคุมครองเจาหน้ีที่สุจริตทั้งในและตางประเทศของ
บริษัทเงินทุนที่ถูกส่ังระงับการดําเนินกิจการ และแผนฟนฟูกิจการไมไดรับความเห็นชอบจาก 
องคการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน โดยกําหนดเจาหน้ีไวสองประเภทตามขอ ๓.๓ (๑) ผูทรงตั๋ว
สัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หุนกู และเจาหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน และขอ ๓.๓ (๒) 
ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับรอง รับอาวัล บัตรเงินฝาก 
ตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงินใหแกบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท ตามโครงการนี้กอนวันที่  
๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และไดจายเงินแทนไปแลว โดยในสวนของเจาหน้ีตามประกาศธนาคารกรุงไทย 
เรื่อง โครงการ คปต.จ มีการกําหนดกรอบไววาจะตองมีองคประกอบ คือ ประการแรก  
เปนเจาหน้ีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเงินทุน ประการที่สอง บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการเปนลูกหน้ีโดยตรงแตผูเดียว และประการที่สาม มีการรับเงินเขาบัญชีของบริษัทเงินทุน 
ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการจริง จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้ งสองใช ดุลพินิจรวมกับ
ธนาคารกรุงไทยฯ กําหนดกรอบการใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจากการที่บริษัท
เงินทุน ๔๒ บริษัทถูกระงับการดําเนินกิจการ โดยเห็นวาผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัท
ที่ถูกส่ังระงับกิจการและเจาหน้ีที่สุจริตทั้งในและตางประเทศที่มีบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดําเนิน
กิจการเปนลูกหน้ีโดยตรงเปนผูไดรับผลกระทบ เน่ืองจากบุคคลดังกลาวไมอาจไดรับการเยียวยา
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โดยทางอ่ืนไดอีก  ดังน้ัน แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔ เปนผูซ้ือ 
ลดตั๋วเงินซึ่งออกโดยนิตบิุคคลอ่ืนและมีบริษัทเงินทุน อ. เปนผูอาวัลและสลักหลังแบบมีสิทธิไลเบี้ย 
และบริษัทเงินทุน อ. ไดลงบันทึกบัญชีไวในงบดุลของบริษัทดานหน้ีสินวาเปนภาระจากการขาย
ลูกหน้ีตั๋วเงิน อันอาจเขาลักษณะเปนเจาหน้ีที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตามมาตรา 
๒๙ อัฏฐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ตาม แตหากถือวาเจาหน้ีตามประกาศ 
คปต.จ ขอ ๓.๓ (๑) หมายความรวมถึงผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับ 
การดําเนินกิจการรับอาวัลหรือค้ําประกันการกูยืมเงินหรือขายลดตั๋วเงิน หรือสลักหลังแบบมีสิทธิ
ไลเบี้ยดวย ก็จะเปนการพิจารณาท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ โดยเจาหน้ีตาม 
ขอ ๓.๓ (๒) อันไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับรอง 
รับอาวัล บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงินใหแกบริษัทเงินทุน ๔๒ บริษัท  
ตามโครงการนี้กอนวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และไดจายเงินแทนไปแลว เจาหน้ีดังกลาวจะมีเพียง
บริษัทที่ออกตั๋วเปนลูกหน้ีโดยตรงแตผูเดียว หากไมไดรับความคุมครองยอมไมอาจมีหนทางอื่น
ในการเยียวยาได ซ่ึงสอดคลองกับกรณีของผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทเงินทุนที่ถูกระงับ 
การดําเนินกิจการตามประกาศ คปต. ๔๒ เปนผูออก สวนเจาหน้ีตามขอ ๓.๓ (๑) ที่กอใหเกิด
ขอพิพาทในคดี น้ัน ยังสามารถไปเรียกรองจากผูออกตั๋วหรือผูทําสัญญาได จึงไมใชกรณี 
ที่เจาหน้ีเหลาน้ีไมมีทางเยียวยาอื่นอีก  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาวา ผูฟองคดีที่ ๒ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงซ้ือลดตั๋วสัญญาใชเงินจากบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับกิจการเปนผูอาวัลและ
สลักหลังแบบมีสิทธิไลเบี้ย ไมถือเปนเจาหน้ีที่จะมีสิทธิแลกเปล่ียนตั๋วเงินดังกลาวเปนบัตรเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทยฯ เพราะผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๔ ยังมีสิทธิเรียกใหผูรับผิดตามตั๋วเงิน
รวมถึงบริษัทเงินทุน อ. ชําระหนี้ได และมีหนังสือแจงความเห็นในเรื่องดังกลาวไปยังผูฟองคดีที่ ๒ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๔ จึงเปนการใช ดุลพินิจโดยชอบแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๐/๒๕๕๖) 
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บทที่ ๘ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
 
๑. การพาณิชยและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 

 พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร  
ซึ่งสินคาบางอยาง พุทธศักราช ๒๔๘๒ และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับที่ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งรวมถึงพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออก 
ไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐  แมจะถูกยกเลิกไปแลว
โดยผลของมาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามา 
ในราชอาณาจักร ซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ แตโดยที่มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
กําหนดใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามา 
ในราชอาณาจักร ซึ่งสินคาที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหคงมีผล
ใชบังคับไดตอไปเทาที่ ไม ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ น้ี   ทั้ง น้ี  จนกวาจะได 
มีกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ดังน้ัน  
เม่ือในขณะเกิดมูลพิพาทตามคดีน้ี ยังไมมีการประกาศกําหนดสินคาใดใหเปนสินคา 
ที่ตองไดรับอนุญาตในการสงออกหรือในการนําเขาอันมีลักษณะขัดหรือแยงกับ 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
ซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงยังคงมีผลใชบังคับ อันเปนเหตุใหขาวและ
ส่ิงใด ๆ ที่แปรสภาพจากขาวทุกชนิด จึงยังเปนสินคาที่ตองไดรับอนุญาตในการสงออก
นอกราชอาณาจักรจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจในเร่ืองดังกลาวอยูเชนเดิม 
 ผูกระทําการใด ๆ ที่เปนผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศตามความหมาย 
ในขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดหมายถึง
แตบุคคลท่ีศาลวินิจฉัยชี้ขาดเปนที่สุดวา เปนผูกระทําการใด ๆ ที่เปนผลเสียหาย 
แกการคาระหวางประเทศเพียงประการเดียว หากยังหมายรวมถึงบุคคลที่กระทําการ 
อันกอใหเกิดความเสียหายแกการคาระหวางประเทศ โดยมิไดถูกฟองรองตอศาลดวย  
ดังน้ัน ในกรณีที่ปรากฏวา ศาลฎีกาเคยมีคําพิพากษาวาบริษัท ร. ที่มีนาย พ. กับนาย จ. 
เปนกรรมการรวมอยูดวย กระทําการอันเปนผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศ การที่
ผูฟองคดีซึ่งเปนบริษัทจํากัดที่มีนาย พ. และนาย จ. เปนกรรมการอยูดวยในขณะย่ืนคําขอ
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เพื่อขอรับใบอนุญาตสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร จึงตองถือวาเปนกรณี 
ที่กรรมการของผูฟองคดีเคยเปนกรรมการของบริษัท ร. ที่เคยกระทําการอันเปน 
ผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศมากอน ผูฟองคดีจึงเปนผูมีคุณสมบัติตองหาม 
ในการขอรับใบอนุญาตสงออกขาวไปนอกราชอาณาจักรตามขอ  ๓  วรรคสอง  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ การที่กรมการคาตางประเทศวินิจฉัยวา 
ผูฟองคดีไมมีคุณสมบัติที่จะไดรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงดังกลาวจึงชอบแลว 
 คําสั่งทางปกครองที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลกัฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายถึง คําสั่งทางปกครองที่ “อาจกระทบ
ถึงสิทธิ” ของคูกรณี หาไดหมายความถึงคําสั่งทางปกครองทั้งหมดทุกประเภทแตอยางใดไม  
ดังน้ัน หากคําสั่งทางปกครองใดไมใชคําสั่งที่อาจกระทบสิทธิของคูกรณีแลว เจาหนาที่
ผูทําคําสั่งก็ยอมมีอํานาจที่จะออกคําสั่งโดยไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดวยเหตุน้ี เม่ือศาลฎีกามีคําพิพากษาใหยกฟองผูฟองคดี
ในคดีที่มีเหตุอันเปนขอพิพาทเกิดจากคําสั่งของกรมการคาตางประเทศที่ไมออก
ใบอนุญาตสงออกขาวใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีกระทําการเปนผลเสียหาย 
แกการคาระหวางประเทศมากอน เชนเดียวกับเหตุอันเปนขอพิพาทในคดีน้ี คําพิพากษา
ของศาลฎีกาดังกลาวจึงมีผลผูกพันผูฟองคดีกับกรมการคาตางประเทศที่เปนคูความ 
ในคดีน้ันตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
กรณีน้ีจึงถือวาสิทธิของผูฟองคดีจึงไมไดรับการรับรองหรือคุมครองตามกฎหมาย 
เจาหนาที่ผูทําคําสั่งจึงสามารถออกคําสั่งได โดยไมตองดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ   
 สรุปขอเท็จจริง 

 ผูฟองคดีซ่ึงเปนบริษัทจํากัดไดยื่นคําขอเพ่ือขอรับใบอนุญาตสงสินคาออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ขาว) ตอกรมการคาตางประเทศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยอธิบดีกรมการคาตางประเทศมีหนังสือแจงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถออกใบอนุญาต
ใหแกผูฟองคดีได เน่ืองจากวาไดมีคําพิพากษาศาลฎีกาวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกระทรวง
พาณิชย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งระงับการออกใบอนุญาตสงออกขาวแกผูฟองคดีดวยเหตุที่ 
ผูฟองคดีขาดคุณสมบัติเปนผูสงออกขาวไปนอกราชอาณาจักรตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและมีผลใชบังคับโดยสมบูรณ ผูฟองคดี 
ไดยื่นอุทธรณคําสั่ง โดยเห็นวาคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวเปนการยกฟองกรณีที่ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองแจงงดออกใบอนุญาตสงออกขาวใหแกผูฟองคดีตามคําขอฉบับอ่ืน จึงไมมีผลผูกพัน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๒๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาถึงการขอออกใบอนุญาตสงออกตามคําขอในคดีน้ี แตไดรับแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณวา  
การไมออกใบอนุญาตสงออกขาวใหแกผูฟองคดีเปนไปโดยคําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยและคําสั่งดังกลาวยังมีผลใชบังคับอยู ผูฟองคดีเห็นวาการพิจารณาออกคําสั่งดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย ไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส 
ไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน จึงเปนการปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  อีกทั้ง ไมไดมีการจัดใหมีเหตุผลในคําส่ังตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ ผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังไมออกใบอนุญาตสงออกขาว
ใหแกผูฟองคดี กับใหผูถูกฟองคดีทั้งสองออกใบอนุญาตใหแกผูฟองคดี และใหยกเลิกการนํา
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ซ่ึงสินคาบางอยาง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง การสงสินคา 
ออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๙ มาใชบังคับแกผูที่ประสงคจะสงออกขาว 
ไปนอกราชอาณาจักร 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยผลของมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและ 
การนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง พุทธศักราช ๒๔๘๒ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง๒ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง  
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกและการนําเขามา
ในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง พุทธศักราช ๒๔๘๒ บัญญัติไวในมาตรา ๔ (๓) วา หามมิให
สงออกนอกราชอาณาจักร ซ่ึงขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวสาร ขาวเหนียว ปลายขาว รําและสิ่งใด ๆ 
ที่แปรสภาพจากขาวทุกชนิด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ฯลฯ 
                                                 

๑ พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 มาตรา ๓ เพื่อเหตุแหงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณสุข และสาธารณประโยชนอื่นใด ใหมีการควบคุมสินคาบางอยาง 

ซ่ึงจะสงออกไปนอกหรือนําเขามาในราชอาณาจักรได 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

๒ พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

 มาตรา ๑๐ ใหรัถมนตรีวาการกะซวงพานิช รัถมนตรีวาการกะซวงการคลัง รักสาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
และไหมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการควบคุม และออกกดกะซวงกําหนดอัตราคาทําเนียมไนอัตราไมเกินสิบบาท  
และวางระเบียบการเพื่อปติบัติการตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 

   ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๒๕๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงประกาศกระทรวงเศรษฐการ เร่ือง การสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ระบุรายการสินคาที่จะตองไดรับหนังสืออนุญาตตามความในพระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาน้ัน ๆ กอนการสงสินคาออกไปนอก
ราชอาณาจักรไวทํานองเดียวกันกับที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงถือเปนกรณี 
ที่กฎหมายกําหนดใหการสงออกขาวประเภทตาง ๆ หรือส่ิงใด ๆ ที่แปรสภาพจากขาวทุกชนิด 
จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
น้ันกอน  แมตอมาได มีการตราพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามา 
ในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติ 
ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา
บางอยาง พุทธศักราช ๒๔๘๒ แตโดยท่ีมาตรา ๒๔๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให
บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา
บางอยางที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ 
ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติ น้ี ใชบังคับ  ซ่ึ งไมปรากฏวาภายหลังจากที่ มีการใชบังคับ
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาฯ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒) ๔ 
แหงพระราชบัญญัติขางตน ออกประกาศกําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาต 
ในการสงออกหรือในการนําเขา อันมีลักษณะขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศ
กระทรวงเศรษฐการที่ใชบังคับอยูถึงวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับแตอยางใด  ดังนั้น 
พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง (ฉบับที่ ๑๓)  
พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงยังมีผลใชบังคับอยูในขณะที่พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามา
ในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับแลว กรณีเปนผลใหขาวประเภทตาง ๆ หรือส่ิงใด ๆ 
                                                 

๓-๔ พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   มาตรา ๕ ในกรณีที่จําเปนหรือสมควรเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน การสาธารณสุข ความม่ันคง

ของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชนอื่นใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด ดังตอไปน้ี 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
     (๒) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออก หรือในการนําเขา 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
     มาตรา ๒๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยางที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ  
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๒๕๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่แปรสภาพจากขาวทุกชนิดยังเปนสินคาที่ตองไดรับอนุญาตในการสงออกนอกราชอาณาจักร
จากเจาหนาที่ผูมีอํานาจในเร่ืองดังกลาวอยูเชนเดิม 
 กรณีมีประเด็นตองพิจารณาตอไปวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัยวา ผูฟองคดี 
เปนผูมีคุณสมบัติตองหามในการขอรับใบอนุญาตนําขาวไปนอกราชอาณาจักรชอบดวยกฎหมาย
หรือไม เห็นวา ผูกระทําการใด ๆ ที่เปนความเสียหายแกการคาระหวางประเทศ ตามความหมาย
ในขอ ๓๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)ฯ มิไดหมายถึงแตบุคคลที่ศาลวินิจฉัย 
ชี้ขาดเปนที่สุดวาเปนผูกระทําการใด ๆ ที่ เปนผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศ 
เพียงประการเดียว หากยังหมายรวมถึงบุคคลที่กระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายแกการคา
ระหวางประเทศโดยมิไดถูกฟองรองตอศาลดวย  มิฉะนั้นแลว บุคคลน้ันก็ยังคงมีคุณสมบัติเปน 
ผูขอรับใบอนุญาตสงออกขาวไปนอกราชอาณาจักรไดตลอดไป ตราบเทาที่ยังไมมีคําวินิจฉัย 
ชี้ขาดที่เปนที่สุดของศาล จนทําใหกฎกระทรวงดังกลาวไมมีสภาพบังคับดังหลักการและเหตุผล
ของการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาว ที่กําหนดวา ใหรัฐบาลมีอํานาจในการดําเนินการ 
จัดระเบียบการคากับตางประเทศใหเปนไปอยางมีระเบียบเรียบรอยเปนผลดีตอเศรษฐกิจและ
ความม่ันคงของประเทศ และกอใหเกิดความเชื่อถือแกนานาประเทศยิ่งขึ้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษทัจํากัด โดยนาย พ. กับนาย จ. เคยเปนกรรมการของบริษัท ร. 
ซ่ึงถูกกลาวหาจากผูถูกฟองคดีทั้งสองวาเปนฝายผิดสัญญาซ้ือขายขาวน่ึงตามโครงการแทรกแซง
ตลาดขาวสารฤดูการผลิต ป ๒๕๓๕/๒๕๓๖ โดยศาลฎีกาวินิจฉัยวา บริษัท ร. ที่มีนาย พ. กับนาย จ. 
เปนกรรมการรวมอยูดวยกระทําการอันเปนผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศ  ดังนั้น การท่ี
ผูฟองคดีซ่ึงมีนาย พ. และนาย จ. เปนกรรมการอยูดวยในขณะที่ยื่นคําขอเพ่ือขอรับใบอนุญาต
สงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ขาวกลอง ๑๐๐% ชั้น ๒) ไปยังประเทศฟจิตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงตองถือวาเปนกรณีที่กรรมการของผูฟองคดีเคยเปนกรรมการของบริษัท ร. ที่เคยกระทําการ
อันเปนผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศมากอน ผูฟองคดีจึงเปนผูมีคุณสมบัติตองหาม 
ในการขอรับใบอนุญาตสงออกขาวไปนอกราชอาณาจักรตามขอ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวง
ฉบับขางตน 
 

                                                 
๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามา 

ในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขอ ๓ ในกรณีขอรับใบอนุญาตสงออกหรือนําเขาซ่ึงสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกหรือนําเขาตามมาตรา ๕ (๒) 

เพื่อกิจการที่เปนการคา ผูขอรับใบอนุญาตตองเปนผูไมเคยกระทําการใด ๆ ที่เปนผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศมากอน 
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลน้ัน ตองเปนผูซ่ึงไมเคย

กระทําการใด ๆ ที่เปนผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศมากอน หรือเคยเปนกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลท่ีเคย
กระทําการใด ๆ ที่เปนผลเสียหายแกการคาระหวางประเทศมากอน 



 
 
๒๕๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 นอกจากน้ัน เม่ือไดพิจารณาความในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๖ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เห็นไดวา เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดไวเพ่ือใหใชบังคับ 
สําหรับคําสั่งทางปกครองที่ “อาจกระทบถึงสิทธิ” ของคูกรณี หาไดหมายความถึงคําสั่ง 
ทางปกครองทั้งหมดทุกประเภทแตอยางใดไม  ดังน้ัน หากคําสั่งทางปกครองใดไมใชคําสั่งที่อาจ
กระทบสิทธิของคูกรณีแลว เจาหนาที่ผูทําคําส่ังก็ยอมมีอํานาจที่จะออกคําส่ังโดยไมตองปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สวนปญหาวาคําส่ังทางปกครองใด
อาจจะกระทบถึงสิทธิของคูกรณีหรือไมน้ัน ถือเปนหนาที่ของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง 
ที่จะตองพิจารณาในเบื้องตนเสียกอนวาเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุมครองสิทธิ
ของคูกรณีดังกลาวไวหรือไม หากเห็นวาสิทธิของคูกรณีที่ไดรับการรับรองหรือคุมครอง 
ตามกฎหมายอาจไดรับความกระทบกระเทือนจากคําสั่งทางปกครองของตน เจาหนาที่ 
ผูทําคําสั่งน้ันจะตองดําเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ เสียกอนจึงจะออกคําส่ังทางปกครองเชนวาน้ีได แตถาพิจารณาแลวเห็นวา 
ผูที่จะรับคําสั่งทางปกครองนั้นไมมีสิทธิหรือไดรับการรับรองหรือคุมครองตามกฎหมาย 
เจาหนาที่ผูทําคําสั่งชอบที่จะออกคําส่ังทางปกครองไดโดยไมตองดําเนินการตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลฎีกาไดมี 
คําพิพากษาในคดีที่ผูฟองคดีเปนโจทกยื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนจําเลย โดยฟองขอใหเพิกถอน
คําสั่งของจําเลยที่ ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ไมออกใบอนุญาตสงออกขาวใหแกโจทก โดยศาลฎีกา
มีคําพิพากษาใหยกฟอง ซ่ึงเหตุอันเปนขอพิพาทในคดีดังกลาวเปนกรณีที่เกิดจากคําส่ังของ
จําเลยที่ ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ที่ไมออกใบอนุญาตสงออกขาวใหแกโจทก เน่ืองจากกรรมการ
ของโจทกเคยเปนกรรมการในบริษัท ร. ซ่ึงไดกระทําการเปนผลเสียหายแกการคาระหวาง
ประเทศมากอน เชนเดียวกับเหตุอันเปนขอพิพาทในคดีน้ีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมออกใบอนุญาต
สงออกขาวใหแกผูฟองคดีโดยอางเหตุผลไวทํานองเดียวกัน คําพิพากษาของศาลฎีกาดังกลาว
จึงมีผลผูกพันผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสองที่เปนคูความในคดีน้ันตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง๗ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  กรณีน้ีสิทธิของผูฟองคดีจึงไมไดรับการรับรอง
หรือคุมครองตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

                                                 
๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ

ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา ๑๔๕ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการอุทธรณ ฎีกา และการพิจารณาใหม 

คําพิพากษาหรือคําส่ังใด ๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคําส่ัง นับตั้งแตวันที่ 
ไดพิพากษาหรือมีคําส่ัง จนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําส่ังน้ันไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับ หรืองดเสีย ถาหากมี 

   ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๒๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และถือไดวาผูฟองคดีทราบเหตุผลในการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือไมออกใบอนุญาตสงออกขาว
ใหแกผูฟองคดีจากคําพิพากษาของศาลฎีกาดังกลาวซ่ึงเปนขอยกเวนใหเจาหนาที่ไมตองจัดใหมี
เหตุผลไวดวยแลวตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม (๒)๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๗) 
 

๒. การพาณิชยและอุตสาหกรรมอาหาร 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. การพาณิชยและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
 

 กฎหมายมีสภาพเปนกฎที่บังคับใหบุคคลตองกระทําหรืองดเวนการกระทํา  
จึงตองมีความชัดเจนเพียงพอเพื่อใหบุคคลในบังคับกระทําหรืองดเวนการกระทําใด ๆ ได  
ดังน้ัน การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดใหวัตถุอันตราย MONOCROTOPHOS 
และ PARATHION-METHYL เปลี่ยนจากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ 
เปนภาษาอังกฤษโดยไมมีคําอานและคําแปลเปนภาษาไทย  ทั้ง ๆ ที่เคยมีการออกประกาศ
บัญชีแนบทายวัตถุอันตรายเปนภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกํากับไวมากอน  
ประกาศอุตสาหกรรมดังกลาวถือวาไมมีความชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะสามารถเขาใจได 
จึงเปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เจาหนาที่ของกรมวิชาการเกษตรเขาตรวจรานคาของผูฟองคดีพบวัตถุอันตราย คือ  
โมโนโครโตฟอส (MONOCROTOPHOS) และพาราไทออนเมทิล (PARATHION-METHYL) 
เจาหนาที่ จึงไดนําตัวอยางวัตถุอันตรายบางสวนไปตรวจวิเคราะหและอายัดไว  ตอมา  

                                                 
๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๓๗  คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย 

และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย 
(๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
(๒) ขอกฎหมายท่ีอางอิง 
(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําส่ังทางปกครอง

กรณีหน่ึงกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําส่ังน้ันเองหรือในเอกสารแนบทายคําส่ังน้ันก็ได 
บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) เหตุผลน้ันเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 

   ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๒๕๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ไดออก
หมายเรียกผูฟองคดี โดยแจงวาผูฟองคดีเปนผูตองหาในความผิดฐานมีไวในครอบครอง 
ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ มีโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงวัตถุอันตราย 
คือ MONOCROTOPHOS และ PARATHION-METHYL เดิมเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่ผูฟองคดี
ไดรับใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองเพื่อการขายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ และกําหนดให MONOCROTOPHOS เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔  
และตอมา ไดออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให PARATHION-METHYL เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ผูฟองคดีเห็นวา
ขอความในประกาศดังกลาวเปนภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ โดยไมมีคําแปลเปนภาษาไทย 
หรือมีภาษาไทยกํากับใหชัดเจน จึงไมสามารถอานและเขาใจขอความในประกาศดังกลาว  
และไมอาจปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศดังกลาวได การออกประกาศดังกลาวจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสองฉบับดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

“กฎหมาย” เปนกฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจาก 
จารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับนับถือ เพ่ือใชในการบริหารประเทศ เพ่ือใชบังคับใหคนตอง
ปฏิบัติตาม หรือเพ่ือกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ 
กฎหมายจึงมีสภาพเปนกฎเพ่ือใชใหบุคคลในบังคับตองกระทํา ซ่ึงรวมถึงการงดเวนใหบุคคล
กระทําการใด ๆ ดวย  ดังน้ัน กฎหมายจึงตองมีการประกาศใหบุคคลในบังคับทราบ และ 
ตองมีความชัดเจนเพ่ือใหบุคคลในบังคับกระทําหรืองดเวนกระทําการใด ๆ  เม่ือประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และคําสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๗๗๙/๒๕๔๗ เร่ือง การจัดการ
ทําลายหรือดําเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ มีลักษณะเปนกฎตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติ

                                                 
๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๒๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงตองมีความชัดเจนและมีการประกาศเพื่อใหบุคคล
ในบังคับกระทําหรืองดเวนกระทําการดวย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ทั้งสองฉบับและคําสั่งกรมวิชาการเกษตรที่พิพาทไดจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย โดยมีเน้ือหาสาระ 
ที่ชัดเจนเพียงพอที่บุคคลจะเขาใจเกี่ยวกับการยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายได แตการระบุชื่อ 
วัตถุอันตรายเปนภาษาอังกฤษไวในบัญชี ก. แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไมมีคําอานและคําแปลเปนภาษาไทยกํากับไว  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัตถุอันตรายที่พิพาทในคดีน้ีเปนสารกําจัดแมลงที่เกษตรกรจําเปนตองใช 
ในการกําจัดศัตรูพืช  ดังน้ัน ประกาศใหวัตถุอันตราย MONOCROTOPHOS และ PARATHION-
METHYL เฉพาะภาษาอังกฤษโดยไมมีคําอานและคําแปลเปนภาษาไทย โดยใหเปลี่ยนจาก 
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ จึงไมมีความชัดเจนเพียงพอที่บุคคล 
จะสามารถเขาใจได  อีกทั้ง เม่ือพิจารณาประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดรายละเอียด 
หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ ฉบับลงวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ไดมีการระบุบัญชีแนบทายชื่อวัตถุทางการเกษตรเปนภาษาไทยและ 
มีภาษาอังกฤษกํากับไว จึงไมมีเหตุผลที่จะกําหนดชื่อวัตถุอันตรายเปนภาษาอังกฤษเพียง 
ภาษาเดียว ทั้ง ๆ ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดเคยออกประกาศบัญชีแนบทาย
วัตถุอันตรายเปนภาษาไทย โดยมีภาษาอังกฤษกํากับไวกอนที่จะออกประกาศพิพาทในคดีน้ี  
ดังน้ัน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสองฉบับและคําสั่งกรมวิชาการเกษตรอันเปนมูลพิพาท
ในคดีน้ี จึงเปนกฎท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาใหเพิกถอนประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และคําสั่งกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การจัดการทําลายหรือ
ดําเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผู รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๓/๒๕๕๕) 

 

การที่ผูนําเขาซื้อรถยนตใชแลวทั้งคันจากผูขายในประเทศหนึ่ง โดยตกลง 
ใหผูขายถอดแยกชิ้นสวนเพ่ือนําเขามาปรับสภาพในประเทศไทย เพื่อสงออกชิ้นสวน 
ที่ปรับสภาพแลวไปยังตางประเทศ โดยไมไดย่ืนคําขออนุญาตตอกรมการคาตางประเทศ
ตามท่ีระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการนํารถยนตที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักร
เพื่อปรับสภาพแลวสงออก พ.ศ. ๒๕๔๔ แสดงใหเห็นไดวา ผูนําเขาประสงคจะนําเขา
ชิ้นสวนรถยนตใชแลว และนํามาปรับสภาพเพ่ือสงออกเปนชิ้นสวนรถยนตใหลูกคา  
                                                                                                                                            

“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
บทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๒๕๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยไมไดประสงคจะนํารถยนตสําเร็จรูปใชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือปรับสภาพ
แลวสงออกไปนอกราชอาณาจักรในลักษณะของรถยนตสําเร็จรูปทั้งคันแตอยางใด  
อันเปนการแสดงใหเห็นถึงเจตนาของผูนําเขาที่จะหลีกเลี่ยงการยื่นคําขอใบอนุญาต 
นํารถยนตใชแลวเขามาในราชอาณาจักร เพื่อปรับสภาพแลวสงออกตอกรมการคา
ตางประเทศ มิใชเปนกรณีที่จะฟงไดวา เปนการสําคัญผิดในเรื่องการจําแนกพิกัด 
อัตราศุลกากรแตอยางใด  ดังน้ัน การที่กรมการคาตางประเทศมีคําสั่งไมอนุญาตผอนผัน
ใหผูนําเขา นําสินคารถยนตที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักร เพื่อปรับสภาพแลวสงออก 
เน่ืองจากเห็นวาขอกลาวอางเร่ืองความสําคัญผิดของผูนําเขารับฟงไมได จึงเปนการ
กระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยประกอบกิจการปรับปรุง ซอมแซม

สภาพรถยนต รถจักรยานยนต รถจักรยาน จักรอุตสาหกรรม เคร่ืองมือเกษตร เคร่ืองใชไฟฟา 
คอมพิวเตอร เคร่ืองจักร และการซื้อมาขายไปรถยนตใหม ชิ้นสวนอุปกรณรถยนต และไดขึ้น
ทะเบียนบัญชีเปนผูนําเขาสินคารถยนตที่ใชแลวเพ่ือปรับสภาพ แลวสงออกขายใหกับลูกคา 
ตางประเทศ ผูฟองคดีไดซ้ือรถยนตใชแลวทั้งคันจากประเทศสิงคโปร จํานวน ๑๕ คัน  
เพ่ือขายตอใหกับลูกคาที่ประเทศกัมพูชา โดยผูขายสงสินคาจํานวน ๔ ตูเขามาถึงทาเรือกรุงเทพฯ 
เม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ หลังจากผูฟองคดีไดชําระเงินคาสินคาบางสวน ผูฟองคดีไดรับใบ B/L 
จากผูขายรวม ๒ ฉบับ จึงไดนําเอกสารดังกลาวไปดําเนินการพิธีการศุลกากร เพ่ือขอตรวจ
ปลอยสินคา โดยระบุชื่อสินคาในใบขนสินคาขาเขาฯ รวม ๒ ฉบับ วา “โครงรถใชแลว” ระบุพิกัด
อัตราศุลกากรหมายเลข ๘๗๐๘.๒๙๐ ประเภทชิ้นสวนรถยนต แตเจาหนาที่ศุลกากรตรวจพบวา 
สินคาตามใบขนสินคาดังกลาวเปนโครงรถจํานวน ๖ โครง แตเน่ืองจากยังมีตูสินคาของผูฟองคดี
อีก ๒ ตู ซ่ึงหากรวมกับสินคาตามใบขนสินคาทั้ง ๒ ฉบับน้ีแลว จะสามารถประกอบเปนรถยนต
ใชแลวได ๙ คัน ซ่ึงเปนพิกัด ๘๗๐๓.๒๓๙ ประเภทรถยนตใชแลว ถือไดวาใบขนสินคาดังกลาว
สําแดงพิกัดอันเปนเท็จ จึงขอยึดไวตรวจสอบกอน  แตตอมา ผูฟองคดีไดยื่นเรื่องขออนุญาต 
นํารถยนตใชแลวเขามาเพื่อปรับสภาพแลวสงออก จํานวน ๖ คัน ซ่ึงขณะนั้นกรมการคา
ตางประเทศ (ผูถูกฟองคดี) ยังไมไดรับขอมูลการจับกุมสินคาจากกรมศุลกากร ผูถูกฟองคดี 
จึงไดออกใบอนุญาตใหผูฟองคดีตามใบอนุญาตนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (สินคาทั่วไป) 
เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔  ภายหลังจากน้ัน กรมศุลกากรไดมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีวา 
เจาหนาที่ของกรมศุลกากรไดจับกุมและยึดสินคารถยนตที่ใชแลว จํานวน ๖ คัน ซ่ึงนําเขา 
ตามใบขนสินคาชื่อผูฟองคดี โดยผูนําเขาไดสําแดงรายการในใบขนสินคาเปนเท็จเพ่ือเจตนา
หลีกเลี่ยงขอหาม ขอกํากัด ตามประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําเขาสินคาเขามา 
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเปนความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานนําของ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๒๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตองหาม ตองกํากัด เขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจง
การเพิกถอนใบอนุญาตใหนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (สินคาทั่วไป) เลขที่ ๐.๐๘๓ และ
เลขที่ ๐.๐๘๔ ใหผูฟองคดีทราบ  และตอมา ไดมีหนังสอืแจงผูฟองคดีวา ยังไมสามารถพิจารณา
คําขออนุญาตนําเขาสินคาของผูฟองคดีได เน่ืองจากเรื่องอยูระหวางการพิจารณาของกรมศุลกากร 
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีขอใหพิจารณาผอนผันอนุญาตการนําเขาหรือออกหนังสือ
แจงใหกรมศุลกากรปลอยตัวรถยนตทั้ง ๙ คัน เพ่ือนําไปปรับสภาพแลวสงออกและชี้แจงวา  
ผูฟองคดีไมมีเจตนาที่จะสําแดงเท็จ แตสําคัญผิดในชื่อสินคาและหมายเลขพิกัดอัตราศุลกากร  
ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูฟองคดีไมอยูในหลักเกณฑที่จะผอนผัน 
ตรวจปลอยสินคาเขามาในราชอาณาจักรได เน่ืองจากเปนกรณีที่นําเขามาในลักษณะถอดแยก 
เปนชิ้นสวน ซ่ึงอยูในขายเจตนาหลีกเลี่ยงขอหาม ขอกํากัด และไมสามารถแสดงเอกสาร
หลักฐานการนําเขาที่ถูกตองตรงกับสินคาที่นําเขาจริงได ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณตอ 
ผูถูกฟองคดี ซ่ึงไดรับการแจงผลการพิจารณาอุทธรณวา ไมอาจผอนผันอนุญาตใหนําเขา 
สินคาดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่เพิกถอนใบอนุญาตใหนําเขาสินคาเขามาในราชอาณาจักร (สินคาทั่วไป) เลขที่ 
๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ และใหผูถูกฟองคดีอนุญาตผอนผันใหนํารถยนตใชแลว จํานวน ๙ คัน 
เขามาในราชอาณาจักรเพ่ือปรับสภาพแลวสงออก 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
คดีน้ีผูฟองคดีกลาวอางขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไดรับการสั่งซื้อโครงรถยนตใชแลว 

และเครื่องยนตพรอมทั้งชิ้นสวนตาง ๆ ของรถยนตจากลูกคาที่ประเทศกัมพูชา โดยใหผูฟองคดี 
ปรับสภาพโครงรถยนตใชแลวและชิ้นสวนตาง ๆ ของรถยนตที่ใชแลวดังกลาวใหอยูในสภาพ 
ที่นําไปใชการไดดี แลวสงชิ้นสวนดังกลาวออกไปยังลูกคาที่ประเทศกัมพูชา ผูฟองคดี 
จึงซ้ือรถยนตใชแลวทั้งคันที่ถูกเพิกถอนทะเบียนจากประเทศสิงคโปร โดยตกลงใหถอดแยก
ชิ้นสวนเพื่อนําเขามาปรับสภาพแลวสงออกเปนชิ้นสวนไปยังลูกคาที่ประเทศกัมพูชา  
กรณีจากขอเท็จจริงดังกลาวจึงเห็นไดวา ผูฟองคดีประสงคจะนําเขาชิ้นสวนรถยนตใชแลว 
และนํามาปรับสภาพเพื่อสงออกเปนชิ้นสวนรถยนตใหแกลูกคา โดยไมไดประสงคจะนํารถยนต
สําเร็จรูปที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแลวสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
ในลักษณะของรถยนตสําเร็จรูปทั้งคัน ตามที่ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการนํารถยนต 
ที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือปรับสภาพแลวสงออก พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังจะเห็นไดวาผูฟองคดี
ไมไดยื่นคําขออนุญาตตอผูถูกฟองคดีกอนการนําเขารถยนตใชแลวดังกลาวแตอยางใด 
จนกระทั่งมีสินคาสงมาใหผูฟองคดีจํานวน ๔ ตู และไดรับใบ B/L จากผูขาย จํานวน ๒ ฉบับ  



 
 
๒๕๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(๒ ตูสินคา) แตผูฟองคดีก็ยังไมไดดําเนินการยื่นใบขออนุญาตตอผูถูกฟองคดี แตไดนําใบ  
B/L ดังกลาวไปดําเนินการพิธีการศุลกากรเพ่ือขอตรวจปลอยสินคา ซ่ึงบรรจุโครงรถเบนซเกาใชแลว 
โดยสําแดงประเภทสินคาเปนโครงรถใชแลวและระบุพิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทที่ ๘๗๐๘.๒๙๐ 
(ชิ้นสวนรถยนต) แตเจาหนาที่กรมศุลกากรตรวจพบวา เม่ือรวมสินคาดังกลาวกับสินคา 
อีกจํานวน ๒ ตูของผูฟองคดี ซ่ึงเปนโครงรถ เคร่ืองยนต และอะไหลรถเบนซเกาที่ใชแลว  
หากนําสินคาทั้งหมดมาประกอบกัน จะเปนรถยนตครบชุดสมบูรณ จํานวน ๙ คัน ซ่ึงอยูในพิกัด
อัตราอากรขาเขาประเภทท่ี ๘๗๐๓.๒๓๙ และที่ ๘๗๐๓.๒๔๙ (รถยนตใชแลว) สินคาของผูฟองคดี
จึงถูกเจาหนาที่กรมศุลกากรยึดไวตรวจสอบโดยกลาวหาวามีความผิดฐานสําแดงเท็จและ 
นําสินคาตองหามกํากัดเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๙๙๑๐ และ
มาตรา ๒๗๑๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ผูฟองคดีจึงไดมายื่นคําขอ
ใบอนุญาตนําเขารถยนตใชแลวเขามาเพ่ือปรับสภาพและสงออกตอผูถูกฟองคดี  ดังน้ัน การยื่น
คําขอใบอนุญาตของผูฟองคดีจึงมีเจตนาเพ่ือใหกรมศุลกากรปลอยสินคาที่ยึดไว มิไดมีเจตนา 
ที่จะขออนุญาตเพื่อนํารถยนตสําเร็จรูปที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือปรับสภาพและ
                                                 

๑๐-๑๑ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
มาตรา ๒๗ ผูใดนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหาม หรือที่ยังมิไดผานศุลกากร

โดยถูกตองเขามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี หรือสง หรือพาของเชนวาน้ีออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือชวยเหลือ
ดวยประการใด ๆ ในการนําของเชนวาน้ีเขามา หรือสงออกไปก็ดี หรือยายถอนไป หรือชวยเหลือใหยายถอนไปซึ่งของดังกลาวน้ัน
จากเรือกําปน ทาเทียบเรือ โรงเก็บสินคา คลังสินคา ที่ม่ันคง หรือโรงเก็บของโดยไมไดรับอนุญาตก็ดี หรือใหที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ 
หรือซอนเวลาของเชนวาน้ี หรือยอม หรือจัดใหผูอื่นทําการเชนวาน้ันก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการขนหรือยายถอน 
หรือกระทําอยางใดแกของเชนวาน้ันก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากร 
หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและขอจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแกการนําของเขา สงของออก ขนของข้ึน 
เก็บของในคลังสินคา และการสงมอบของโดยเจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะตองเสีย
สําหรับของน้ัน ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงขอหาม หรือขอจํากัดอันเกี่ยวแกของน้ันก็ดี สําหรับความผิดคร้ังหน่ึง ๆ ใหปรับเปนเงิน 
ส่ีเทาราคาของซ่ึงไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกินสิบป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา ๙๙ ผูใดกระทําหรือจัดหรือยอมใหผูอื่นกระทํา หรือยื่น หรือจัดใหผูอื่นยื่นซ่ึงใบขนสินคา คําสําแดง 
ใบรับรอง บันทึก เร่ืองราว หรือตราสารอยางอื่นตอพนักงานเจาหนาที่ในเร่ืองใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัติน้ี หรือ 
อันพระราชบัญญัติน้ีบังคับใหกระทําน้ันเปนความเท็จก็ดี เปนความไมบริบูรณก็ดี หรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการใด ๆ ก็ดี 
หรือถาผูใดซ่ึงพระราชบัญญัติน้ีบังคับใหตอบคําถามอันใดของพนักงานเจาหนาที่มิไดตอบคําถามอันน้ันโดยสัตยจริงก็ดี หรือ 
ถาผูใดไมยอม หรือละเลยไมทําไมรักษาไวซ่ึงบันทึกเร่ืองราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอยางอื่น ๆ 
ซ่ึงพระราชบัญญัติน้ีบังคับไวก็ดี หรือถาผูใดปลอมแปลงหรือใชเม่ือปลอมแปลงแลวซ่ึงเอกสารบันทึกเร่ืองราว หรือตราสารอยางอื่น 
ที่พระราชบัญญัติน้ีบังคับไวใหทํา หรือที่ใชในกิจการใด ๆ เกี่ยวดวยพระราชบัญญัติน้ีก็ดี หรือแกไขเอกสารบันทึกเร่ืองราว  
หรือตราสารอยางอื่นภายหลังที่ไดออกแลวในทางราชการก็ดี หรือปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อยอ หรือเคร่ืองหมายอยางอื่น
ของพนักงานกรมศุลกากร หรือซ่ึงพนักงานกรมศุลกากรใชเพื่อการอยางใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัติน้ีก็ดี ทานวาผูน้ัน 
มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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สงออก คําขอใบอนุญาตของผูฟองคดีจึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคของระเบียบกระทรวงพาณิชย 
วาดวยการนํารถยนตที่ ใชแลว เขามาในราชอาณาจักรเพื่ อปรับสภาพแลวส งออกฯ  
และแมผูถูกฟองคดีจะไดออกใบอนุญาตใหผูฟองคดีนําเขารถยนตใชแลวเขามาปรับสภาพและ
สงออกตามคําขอของผูฟองคดี จํานวน ๖ คัน รวม ๒ ฉบับ คือ เลขที่ ๐.๐๘๓ และเลขที่ ๐.๐๘๔ 
ก็ตาม แตเม่ือผูถูกฟองคดีไดรับขอมูลการจับกุมสินคาของผูฟองคดีจากกรมศุลกากร ผูถูกฟองคดี
จึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีถึงการยกเลิกใบอนุญาตนําเขาสินคาดังกลาว เนื่องจากเห็นวาผูฟองคดี
นําเขาสินคาโดยมีเจตนาไมสุจริตโดยใชวิธีการถอดแยกชิ้นสวนรถยนตใชแลวและนําสินคา 
เขามากอนการขอใบอนุญาตนําเขา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีอนุญาตผอนผัน 
ใหตรวจปลอยสินคา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา กรณีของผูฟองคดีไมอยู 
ในหลักเกณฑที่จะอนุญาตผอนผันตรวจปลอยใหนําสินคาเขามาในราชอาณาจักรได เน่ืองจาก
นําเขามาในลักษณะถอดแยกเปนชิ้นสวน ซ่ึงอยูในขายมีเจตนาหลีกเลี่ยงขอหาม ขอกํากัด และ
ผูฟองคดีไมสามารถแสดงเอกสารหลักฐานที่ถูกตองตรงกับสินคาที่นําเขาจริงได ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา การท่ี
ผูฟองคดีสําแดงรายการสินคาที่นําเขาและพิกัดอัตราอากรเปนชิ้นสวนรถยนต และเม่ือถูก
เจาหนาที่ศุลกากรจับกุมฐานสําแดงเท็จแลว จึงมาขออนุญาตนําเขาเปนรถยนตที่ใชแลว 
เพ่ือปรับสภาพสงออก โดยสําแดงเอกสารอันเปนเท็จวาสินคายังไมไดนําเขามาในราชอาณาจักร 
เปนกรณีที่ขัดตอเจตนารมณของการอนุญาตใหนํารถยนตที่ใชแลวเขามาเพ่ือปรับสภาพ 
แลวสงออก ที่ประสงคจะใหนํารถยนตที่ใชแลวซ่ึงมีสภาพเปนรถยนตสําเร็จรูปเขามาปรับสภาพ
และสงออก มิใชใหนําชิ้นสวนรถยนตที่ใชแลวเขามาประกอบเปนรถยนตสําเร็จรูปแลวสงออก 
แตอยางใด ประกอบกับผูฟองคดีไมสามารถแสดงเอกสารหลักฐานการนําเขาที่ถูกตองตรง 
กับสินคาที่นําเขาจริงได จึงยืนยันตามคําสั่งเดิม กรณีถือไดวาผูถูกฟองคดีกระทําการโดยชอบ
ดวยกฎหมายแลว  

สําหรับขอกลาวอางของผูฟองคดีวา สําคัญผิดในเรื่องการจําแนกพิกัดตอศุลกากร  
จึงมิไดยื่นคําขอใบอนุญาตนําเขาใหถูกตองตามระเบียบ น้ัน เห็นวาอาจจะฟงไดตอเม่ือเปนกรณี
ที่ผูฟองคดีเจตนาจะนํารถยนตสําเร็จรูปที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพ 
และสงออก แตไดระบุพิกัดอัตราอากรขาเขาผิดประเภทจากประเภทรถยนตใชแลวเปนประเภท
ชิ้นสวนรถยนต ซ่ึงมิใชกรณีตามขอเท็จจริงในคดีน้ีที่ผูฟองคดีเจตนานําเขาชิ้นสวนรถยนตใชแลว 
จึงระบุพิกัดอัตราอากรขาเขาเปนประเภทท่ี ๘๗๐๘.๒๙๐ (ชิ้นสวนรถยนต) ตรงตามเจตนา 
ของผูฟองคดี สวนที่เจาหนาที่กรมศุลกากรเห็นวาสินคาของผูฟองคดีตองอยูในพิกัดอัตราอากร
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ขาเขาประเภทที่ ๘๗๐๓.๒๓๙ (รถยนตใชแลว) ซ่ึงไมตรงกับเจตนาของผูฟองคดีที่ประสงค 
จะนําเขาเปนประเภทชิ้นสวนรถยนต ก็เปนกรณีที่ผูฟองคดีจะตองโตแยงคําสั่งดังกลาว 
ตามกฎหมายศุลกากรตอไป มิใชจะมาดําเนินการยื่นคําขอใบอนุญาตตอผูถูกฟองคดีเพ่ือเปนวิธี
ในการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักรโดยอางเหตุสําคัญผิดได  อีกทั้ง การท่ีผูฟองคดีอางวา 
มีเจตนาท่ีจะนําสินคารถยนตใชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือปรับสภาพแลวสงออก  
ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการนํารถยนตที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือปรับสภาพ
แลวสงออกฯ ก็ยอมเปนการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูฟองคดีมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการยื่น
คําขอใบอนุญาตนํารถยนตใชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือปรับสภาพแลวสงออกตอผูถูกฟองคดี 
เน่ืองจากผูฟองคดีไดซ้ือรถยนตใชแลวทั้งคัน แตไดตกลงใหผูขายที่สิงคโปรถอดแยกช้ินสวน
และสงมาใหผูฟองคดี เม่ือสินคานําเขามาและผูฟองคดีไดรับใบ B/L แลว ผูฟองคดีก็ไมไดไปยื่น
ขอใบอนุญาตจากผูถูกฟองคดี แตกลับไปดําเนินพิธีการทางศุลกากรโดยไดสําแดง 
ประเภทสินคาวาเปนโครงรถใชแลว และระบุพิกัดอัตราอากรขาเขาประเภทท่ี ๘๗๐๘.๒๙๐ 
(ชิ้นสวนรถยนต) ทั้งที่ผูฟองคดีกลาวอางวามีเจตนาที่จะนํารถยนตใชแลวทั้งคันเขามา 
ในราชอาณาจักรเพ่ือปรับสภาพแลวสงออก ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําสั่งไมอนุญาตผอนผัน
ใหผูฟองคดีนําสินคารถยนตที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือปรับสภาพแลวสงออก  
จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๑/๒๕๕๖) 

 

มาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙  
ไดบัญญัติเก่ียวกับการขนสงสินคาในลักษณะถายลําวาเปนการลําเลียงถายของจากเรือ
ลําหน่ึงลงเรืออีกลําหน่ึง ซึ่งรวมถึงการนําของเขาและสงออกหรือการคาขามแดน 
แหงราชอาณาจักรในทางบก อันเปนการขนสงสินคาจากประเทศตนทางไปยังประเทศ 
ที่สาม  อีกทั้งกรมศุลกากรยังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาที่ของกรมศุลกากร 
พิจารณาดําเนินการอนุญาตใหมีการขนสงสินคาในลักษณะการถายลําไวดวย ซึ่งผูที่จะ
ดําเนินการขนสงสินคาลักษณะการถายลําตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร 
และตองมีพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรกํากับการขนสงสินคาในลักษณะการถายลําอยูดวย  
ดังน้ัน การขนสินคาในลักษณะการถายลํา จึงอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติศุลกากรฯ 
รวมท้ังพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งถือเปนกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกับการศุลกากรดวย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๐ 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากรฯ  ดวยเหตุน้ี การขนถายลําหรือการขนสินคาผานแดน
ประเภทไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไม 
จึงตองปฏิบัติตามขอ ๓ ของประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามา 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ซึ่งเปน
ประกาศที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง (๕) แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและ 
การนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคาฯ โดยจะตองมีใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา  
หรือมีหลักฐานการอนุญาตใหสงออกของประเทศที่สงออกแสดงตอกรมศุลกากร
ประกอบการทําพิธีการนําเขามาในราชอาณาจักร การที่นายดานศุลกากรมีคําสั่งไมรับ
ดําเนินการปฏิบัติพิธีการถายลําตามคําขอของผูย่ืนคํารองขอ ดวยเหตุผูย่ืนคํารองขอ 
ไมย่ืนเอกสารขางตนประกอบคํารองขอ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ประกอบกิจการตัวแทนรับจางดําเนิน 

พิธีการศุลกากรในการนําเขาสินคาเขามาในราชอาณาจักรและสงออกไปนอกราชอาณาจักร  
โดยผูฟองคดีไดรับการวาจางจากผูวาจางซ่ึงอยูที่ประเทศมาเลเซียใหดําเนินการขนสินคา 
ไมแปรรูปประเภทไมรกฟา โดยมีขอตกลงวาจางใหผูฟองคดีรับสินคาไมแปรรูปดังกลาว 
จากผูขายซึ่งอยูในประเทศสหภาพเมียนมารเขามายังประเทศไทย โดยผานดานศุลกากรแมสอด 
ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนําสงสินคาดังกลาวบรรทุกรถยนต
ขนสงไปยังทาเรือกรุงเทพฯ เพ่ือนําสินคาดังกลาวลงเรือบรรทุกสินคาสงตอไปยังผูวาจาง 
ที่ประเทศมาเลเซีย  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขออนุญาตดําเนินการปฏิบัติพิธีการถายลํา 
ตอนายดานศุลกากรแมสอด แตปรากฏวานายดานศุลกากรแมสอด ไดมีหนังสือปฏิเสธ 
ไมรับดําเนินการปฏิบัติพิธีการถายลําสินคาตามคําขอของผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีจะตอง
ใชเอกสารใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (c/o) หรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกจากประเทศอ่ืน 
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวย 
การกําหนดดานศุลกากรนําไมเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่  
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ังตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงไดรับหนังสือแจง
ตอบอุทธรณวา การปฏิบัติพิธีการขอถายลําสินคา (ขนสินคาผานแดน) ตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๕๘ ประกอบมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ 
และกรมการคาตางประเทศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีหนังสือถึงผูฟองคดี โดยยืนยันวาการที่ 
ผูฟองคดีจะนําไมแปรรูปดังกลาวผานแดนประเทศไทยไปยังประเทศที่สามในลักษณะถายลําน้ัน 
จะตองเปนไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชยที่บังคับใหตองมีเอกสารใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
หรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกจากประเทศที่สงออกเพ่ือแสดงตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกอบ
พิธีการนําเขา ผูฟองคดีเห็นวาการปฏิเสธไมรับดําเนินการปฏิบัติพิธีการถายลําสินคาตามคําขอ
ของผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมายและทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล



 
 
๒๖๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังอนุญาตใหผูฟองคดีถายลําสินคาโดยไมตองมี
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกจากประเทศอ่ืน และใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๕๘๑๒ และมาตรา ๑๒๑๑๓ บัญญัติ
เก่ียวกับการขนสงสินคาในลักษณะการถายลําวา เปนการลําเลียงถายของจากเรือลําหน่ึงลงเรือ 
อีกลําหน่ึง ซ่ึงรวมถึงการนําของเขาและสงของออกหรือการคาขามแดนแหงพระราชอาณาจักร
ในทางบกดวย อันเปนการขนสงสินคาจากประเทศตนทางผานประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณา
ดําเนินการอนุญาตใหมีการขนสงสินคาในลักษณะการถายลําตามคําส่ังทั่วไปกรมศุลกากร 
ที่ ๕๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ เร่ือง แกไขเพ่ิมเติมประมวลระเบียบปฏิบัติ 
กรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ภาค ๔ หมวด ๖ บทที่ ๑ วาดวยพิธีการวาดวยการถายลํา  ดังน้ัน  
ผูที่จะดําเนินการขนสงสินคาลักษณะการถายลําตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร 
และตองมีพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรกํากับการขนสงสินคาในลักษณะการถายลําอยูดวย  
การดําเนินการขนสงสินคาในลักษณะการถายลําจึงอยูในบังคับแหงมาตรา ๕๘ ประกอบมาตรา ๑๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากรฯ และคําส่ังทั่วไปกรมศุลกากรดังกลาว รวมทั้งกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวของกับการศุลกากรดวย และเม่ือพิจารณาตามมาตรา ๔๑๔ แหงพระราชบัญญัติ 
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงบัญญัตินิยาม
ความหมายของคําวา “สงออก” และ “นําเขา” เอาไว แมจะมิไดบัญญัตินิยามความหมาย 
ของการถายลําสินคาไวดวยก็ตาม แตโดยท่ีการถายลําสินคามีลักษณะเปนการนําสินคา 
                                                 

๑๒-๑๓ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
มาตรา ๕๘ การลําเลียงถายของจากเรือลําหน่ึงลงเรืออีกลําหน่ึงน้ัน จะพึงอนุญาตใหทําไดตอเม่ือบุคคลผูไดรับอํานาจ

ทําการถายของเชนวาน้ี ไดยื่นใบขนสินคาทําเปนสองฉบับมีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ ๙) แตหามมิใหทําการ
ลําเลียงถายของเชนน้ี เวนแตจะไดรับอนุญาตและมีพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรกํากับอยูดวย 

มาตรา ๑๒๑ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับแกการนําของเขา และสงของออก หรือการคาอยางใด ๆ ขามแดน 
แหงพระราชอาณาจักรทางบกเสมอกันกับการคาทางทะเล และบทบัญญัติการบังคับ และโทษานุโทษทั้งปวงในพระราชบัญญัติน้ี  
ใหใชบังคับแกการคาขามแดนทางบกตามท่ีจะพึงใชไดโดยมิพักตองคํานึงถึงถอยคําสํานวนซ่ึงใชตามปกติในทางการเรือ และ
เม่ือใดมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ถอยคําสํานวนที่ใชน้ันใหหมายความและกินความรวมไปถึงรถไฟ ลอเลื่อน  
คนหาบหาม สัตวบรรทุกอากาศยาน ดานศุลกากร พรมแดนสนามบินที่กําหนดเปนดานภาษี การบรรทุกของลง การถายของออก 
แลวแตกรณีหรือถอยคําสํานวนอื่นทํานองน้ี อันใชอยูในการคาทางบกหรือทางอากาศน้ัน 

๑๔ พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
"สงออก" หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคา 
"นําเขา" หมายความวา นําหรือสงเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา 

    ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๒๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากประเทศหนึ่งเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือทําการถายเปลี่ยนยานพาหนะในประเทศ ซ่ึงอาจเปลี่ยน
ยานพาหนะทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศ ผานราชอาณาจักรไทย เพ่ือสงสินคาออกไปยัง
ประเทศที่สาม การถายลําสินคาจึงอยูในความหมายของการนําเขาและการสงออกตามความ 
ในมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๑๖๑๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงถือเปนกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวกับการศุลกากรตามมาตรา ๔๐๑๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากรฯ  ดังน้ัน การขนถายลํา
หรือการขนสงสินคาผานแดนประเภทไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใชหรือ
สิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไม จึงตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาฯ ซ่ึงเปนกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวกับการศุลกากร และโดยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๕)๑๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ออกประกาศ
กระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ซ่ึงขอ ๓๑๘ กําหนดใหไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ 

                                                 
๑๕ พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๖ บทกฎหมายวาดวยการศุลกากร และอํานาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในสวนที่วาดวย

การตรวจของและปองกัน การลักลอบหนีศุลกากร การตรวจคนการยึดและริบของ หรือการจับกุมผูกระทําความผิด การสําแดงเท็จ 
และการฟองรอง ใหใชบังคับแกการสงออกหรือการนําเขาตามพระราชบัญญัติน้ีดวย 

๑๖ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
มาตรา ๔๐ กอนที่จะนําของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผูนําของเขาตองปฏิบัติใหครบถวนตามพระราชบัญญัติน้ี 

และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร กับตองยื่นใบขนสินคาโดยถูกตอง และเสียภาษีอากรจนครบถวนหรือวางเงินไว
เปนประกัน การขอวางเงินประกันใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีการรองขอและอธิบดีเห็นวาของใดมีความจําเปนที่จะตองนําออกไปจากอารักขาของศุลกากร 
โดยรีบดวน อธิบดีมีอํานาจใหนําของน้ันไปจากอารักขาของศุลกากรไดโดยยังไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งกอนแตตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่อาจตองเสียภาษีอากร ใหวางเงินหรือหลักประกันอยางอื่นเปนที่พอใจอธิบดีเพื่อเปน
ประกันคาภาษีอากรดวย 

๑๗ พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๕ ในกรณีที่จําเปนหรือสมควรเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน การสาธารณสุข ความม่ันคง

ของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชนอื่นใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด ดังตอไปน้ี 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
(๕) กําหนดใหสินคาใดที่สงออกหรือนําเขาเปนสินคาที่ตองมีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา หนังสือรับรองคุณภาพสินคา 

หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการคาระหวางประเทศ 
๑๘ ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
ขอ ๓ ใหไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้งส่ิงประดิษฐ เคร่ืองใช หรือส่ิงอื่นใดที่ทําดวยไม ซ่ึงนําเขาทางดานศุลกากร 

ที่กระทรวงพาณิชยจะกําหนดไวในระเบียบเปนสินคาที่ตองมีใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา หรือมีหลักฐานการอนุญาตใหสงออก 
ของประเทศท่ีสงออกแสดงตอกรมศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเขามาในราชอาณาจักร 

การนําเขาไมซุงทางดานศุลกากรตามความในวรรคกอน จะตองมีตราของประเทศผูผลิตประทับที่ไมน้ันดวย 



 
 
๒๖๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไม ซ่ึงนําเขาทางดานศุลกากรที่กระทรวงพาณิชยจะกําหนดไว 
ในระเบียบเปนสินคาที่ตองมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือมีหลักฐานการอนุญาตใหสงออก 
ของประเทศที่สงออกแสดงตอกรมศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเขามาในราชอาณาจักร และ
ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการกําหนดดานศุลกากรนําไมเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงขอ ๔๑๙ กําหนดใหดานศุลกากรบริเวณชายแดน
ในเขตจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ตาก แมฮองสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร สระแกว จันทบุรี และตราด เปนดานศุลกากร
ที่การนําเขาไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําดวยไม 
ตองมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือมีหลักฐานการอนุญาตใหสงออกของประเทศที่สงออกแสดง
ตอกรมศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเขามาในราชอาณาจักร โดยที่ประกาศและระเบียบ
ดังกลาวเปนมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนยายไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไม จากประเทศเพ่ือนบานที่มีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศไทย ไดแก สหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชา  เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองตอนายดานศุลกากรแมสอด ขออนุญาต
ดําเนินการปฏิบัติพิธีการถายลําไมแปรรูปประเภทไมรกฟาจากประเทศเมียนมารเขามายัง
ประเทศไทย โดยผานดานศุลกากรอําเภอแมสอด และนําสงสินคาดังกลาวบรรทุกรถยนตขนสง 
ไปยังทาเรือกรุงเทพฯ เพ่ือนําสินคาลงเรือบรรทุกสินคาตอไปยังประเทศมาเลเซีย โดยไมมี
ใบรับรองถิ่นกําเนิดหรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกของประเทศที่สงออกแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่ จึงเปนกรณีที่มิไดปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของกระทรวงพาณิชยขางตน  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยนายดานศุลกากรแมสอดไดมีคําส่ังตามหนังสือที่ไมรับดําเนินการ
ปฏิบัติพิธีการถายลําตามคําขอของผูฟองคดี โดยอางวาคํารองของผูฟองคดียังขาดเอกสาร
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (c/o) หรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกจากประเทศอ่ืนตามประกาศ
กระทรวงพาณิชยดังกลาว และระเบียบกระทรวงพาณิชยขางตนน้ัน จึงยังมิอาจถือไดวา 
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๐/๒๕๕๖) 

                                                 
๑๙ ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการกําหนดดานศุลกากรนําไมเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
ขอ ๔ ใหดานศุลกากรบริเวณชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ตาก แมฮองสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร สระแกว จันทบุรี และตราด เปนดานศุลกากรที่การนําเขาไม
และไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้งส่ิงประดิษฐ เคร่ืองใช หรือส่ิงอื่นใดที่ทําดวยไม ตองมีใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาหรือมีหลักฐาน 
การอนุญาตใหสงออกของประเทศท่ีสงออก แสดงตอกรมศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเขามาในราชอาณาจักร 
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บทที่ ๙ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการสาธารณูปโภค 
 
๑. การจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค  
 

 ๑.๑ การกําหนดจุดกอสรางสะพาน 
  

 ในการกําหนดจุดกอสรางสะพานคนเดินขามถนนของหนวยงานทางปกครอง
ที่มีอํานาจหนาที่จะตองมีผลทําใหเกิดความสะดวกและความปลอดภัยแกประชาชน รวมถึง
เปนประโยชนตอการจัดการจราจร และการดําเนินการดังกลาวตองมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของเอกชนนอยที่สุด มีประโยชนที่จะเกิดข้ึนแกสวนรวมมากกวาความเสียหาย
ที่จะเกิดข้ึนแกเอกชน โดยจะตองกระทําโดยเปดเผย มีการรับฟงผูมีประโยชนเก่ียวของ
และผูที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการ แตไมถึงกับตองทําประชาพิจารณ อีกทั้ง
ตองใชดุลพินิจเพื่อการพิจารณากําหนดจุดกอสรางตามหลักเกณฑทางดานวิชาการ 
และเทคนิคอยางมีเหตุผล  เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา หนวยงานทางปกครองดังกลาว 
ไดพิจารณากําหนดจุดกอสรางสะพานลอยโดยพิจารณาตามหลักเกณฑทางดานวิชาการ
และดานเทคนิคประกอบกับขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมอยางมีเหตุผล 
อีกทั้งไดมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยูอาศัยและสัญจรบริเวณที่จะกอสราง
สะพาน และยังไดมีการปดประกาศใหทราบถึงการจะดําเนินการกอสรางสะพานคนเดิน
ขามถนนดังกลาว ตลอดจนไดพิจารณาขอรองเรียนคัดคานของเจาของที่ดินในบริเวณ 
ที่จะกอสรางแลว จึงเปนการดําเนินการตามข้ันตอนโดยเปดเผยและรับฟงเหตุผล 
ของบุคคลที่จะมีประโยชนไดเสียประกอบการพิจารณาแลว แมการกําหนดจุดกอสราง
สะพานลอยจะสงผลกระทบตอผูฟองคดีอยูบาง แตเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนระหวาง
ผลเสียที่ผูฟองคดีไดรับกับประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับแลวเห็นไดวา ความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีไดรับมีสัดสวนไมมากเกินไปเม่ือเทียบกับประโยชนที่ประชาชนสวนใหญ 
จะไดรับ กรณีจึงไมอาจถือไดวาหนวยงานทางปกครองดังกลาวดําเนินการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายแตอยางใด 
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 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนด อางวาไดรับความเสียหายจากการที่คณะกรรมการ
พิจารณากําหนดจุดกอสรางสะพานคนเดิมขามถนน (เขตภาษีเจริญ) มีมติกําหนดจุดกอสราง
สะพานคนเดิมขามถนนเพชรเกษมบริเวณปากซอยเพชรเกษม ๕๘ ซ่ึงการกอสรางสะพาน
ดังกลาวจะทําใหผูฟองคดีไมไดรับความสะดวกในการสัญจร บดบังทัศนียภาพและสงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจ ผูฟองคดีคัดคานการกําหนดจุดกอสรางสะพานดังกลาวตอสํานักงาน 
เขตภาษีเจริญ (ผูถูกฟองคดี) แตผูถูกฟองคดีไมไดระงับการกอสรางสะพานพิพาท จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหระงับการกอสรางและใหยายจุดกอสรางสะพานดังกลาว
ออกไปจากบริเวณหนาที่ดินของผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูถูกฟองคดีมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดจุดและกอสรางสะพานคนเดินขามถนน
เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงเปนประโยชนตอการจัดการจราจร
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๘๙ (๖) (๗) และ (๑๐)๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  อยางไรก็ตาม ในการกําหนดจุดกอสราง
สะพานคนเดินขามถนนนั้นจะตองมีผลทําใหเกิดความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน 
รวมถึงเปนประโยชนตอการจัดการจราจร และการดําเนินการดังกลาวตองมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของเอกชนนอยที่สุด มีประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกสวนรวมมากกวาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
แกเอกชน โดยจะตองกระทําโดยเปดเผย มีการรับฟงผูมีประโยชนเก่ียวของและผูที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการ อีกทั้งตองใชดุลพินิจเพ่ือการพิจารณากําหนดจุดกอสราง 
ตามหลักเกณฑทางดานวิชาการและเทคนิคอยางมีเหตุผล เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
กรุงเทพมหานครไดมีการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการกําหนดจุดกอสราง
สะพานคนเดินขามถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนด
จุดกอสรางสะพานคนเดินขามถนน (เขตภาษีเจริญ) คร้ังที่ ๘/๒๕๔๓ เม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๔๓ และครั้งที่ ๙/๒๕๔๓ เม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ เพ่ือกําหนดจุดกอสรางสะพาน 

                                                            
 ๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร
ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
 (๗) การวิศวกรรมจราจร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๖๗ 
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คนเดินขามถนนเพชรเกษมบริเวณระหวางซอยเพชรเกษม ๕๘ กับซอยเพชรเกษม ๕๘/๑  
และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดจุดกอสรางสะพานคนเดินขามถนน  
คร้ังที่ ๑/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซ่ึงทําหนาที่กําหนดจุดกอสรางสะพานพิพาท 
ไดพิจารณาตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการกําหนดจุดกอสรางสะพานคนเดินขามถนน
ที่กรุงเทพมหานครกําหนดขึ้น ประกอบกับขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอม 
ในการกําหนดจุดกอสรางสะพานพิพาท ดังนี้   ๑. ถนนเพชรเกษม บริเวณปากซอยเพชรเกษม ๕๘ 
กับซอยเพชรเกษม ๕๘/๑ ถนนมีความกวางประมาณ ๒๖ เมตร แบงชองจราจรเปน ๖ ชองจราจร 
จัดการเดินรถแบบสวนทางกัน เกาะกลางถนนปลูกตนไมกวางประมาณ ๖ เมตร ทางเทาทั้งสองฝง
กวางประมาณ ๖.๓๐ ถึง ๖.๕๐ เมตร  ๒. ขอมูลจราจรและสถิติอุบัติเหตุ โดยมีปริมาณคนขามถนน
เฉลี่ย ๕๕ คนตอชั่วโมง ปริมาณคนขามถนนสูงสุด ๖๕๖ คนตอชั่วโมง มีปริมาณรถยนตสูงสุด 
๔,๙๗๓ คันตอชั่วโมง (เวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๑๙ นาฬิกา) สถิติอุบัติเหตุมีรถยนตชนคน ๑ คร้ัง  
๓. บริเวณดังกลาวเปนที่ตั้งของชุมชน อาคารพาณิชย คลินิก โรงงาน รานคาและที่พักอาศัย  
มีปายหยุดรถและศาลาที่พักผูโดยสารประจําทางทั้งสองฝง  ๔. ปจจุบันมีสะพานคนเดินขามถนน
อยูบริเวณใกลเคียงกับสะพานดังกลาว ๒ แหง ไดแก บริเวณปากซอยเพชรเกษม ๕๖ อยูหางจาก
สะพานดังกลาว ประมาณ ๓๐๐ เมตร และบริเวณปากซอยเพชรเกษม ๖๐/๓ อยูหางจากสะพาน
ดังกลาว ประมาณ ๕๕๐ เมตร  ๕. จุดกอสรางสะพานดังกลาวไมไดกีดขวางทางเขา-ออกท่ีดิน
แตอยางใด  กรณีจึงเห็นไดวาการกําหนดจุดกอสรางสะพานคนเดินขามถนนของผูถูกฟองคดี
เปนไปตามหลักเกณฑทางดานวชิาการและดานเทคนิคอยางมีเหตุผล ประกอบกับกอนการกําหนด
จุดกอสรางไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดจุดกอสรางสะพานพิพาทรวมสามครั้ง 
และไดมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยูอาศัยและสัญจรบริเวณที่จะกอสราง
สะพานพิพาท ทั้งยังไดมีการปดประกาศใหทราบถึงการจะดําเนินการกอสรางสะพานคนเดิน 
ขามถนนดังกลาว ตลอดจนไดพิจารณาขอรองเรียนคัดคานการกอสรางสะพานพิพาทของนาย ส. 
เจาของที่ดินเดิมและผูฟองคดีแลว กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอน 
โดยเปดเผยและรับฟงเหตุผลของบุคคลท่ีจะมีประโยชนไดเสียประกอบการพิจารณาแลว 
ประกอบกับการดําเนินการกําหนดจุดกอสรางสะพานคนเดินขามถนนมิไดเปนโครงการ 
ขนาดใหญที่จะสงผลกระทบตอประชาชนจํานวนมากอันจะตองจัดใหมีการจัดทําประชาพิจารณ
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๕๙๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

                                                            
๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๕๙ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผล จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ในเร่ืองดังกลาว  ทั้งน้ี ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตอยางใด จึงมิตองดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ 
ในการน้ี แมวาการกําหนดจุดกอสรางสะพานพิพาทอาจปดบังหนาที่ดินของผูฟองคดีบางสวน 
อันสงผลกระทบตอผูฟองคดีและทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายอยูบาง แตเม่ือการกอสราง
สะพานพิพาทมีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาการจราจรและอุบัติเหตุ เน่ืองจากในบริเวณดังกลาว
ไมมีสะพานคนเดินขามถนน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนระหวางผลเสียที่ผูฟองคดีไดรับ 
กับประโยชนสาธารณะที่จะไดรับแลว เห็นวา ความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับมีสัดสวนไมมากเกินไป
เม่ือเทียบกับประโยชนที่ประชาชนสวนใหญจะไดรับ การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๕/๒๕๕๖) 
 

 ๑.๒ การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 

 เทศบาลมีอํานาจหนาที่ประการหน่ึงในการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
ในเขตของตนเอง  ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แตการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข 
ของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ในกรณีที่ปรากฏวา เทศบาล 
ไดดําเนินการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําโดยการทําถนนและวางทอระบายนํ้า 
เปนเหตุใหเกิดนํ้าทวมและเกิดความเสียหายในบริเวณหมูบานของผูฟองคดีเกินไป 
กวาปกติ ถือเปนการใชสิทธิซึ่งมีแตจะใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนอันเปนการ 
มิชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิด  อยางไรก็ตาม การที่ศาลจะมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหร้ือทอระบายนํ้าและระบบระบายนํ้าออกทั้งหมดและใหจัดทําใหมตามคําขอ
ของผูฟองคดีจะทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณจํานวนหน่ึง ประกอบกับขอเท็จจริง 
ยังฟงไดวาทอระบายนํ้าและระบบระบายนํ้าดังกลาวยังมีประโยชนตอสาธารณะอยูมาก 
จึงพิพากษาใหเทศบาลเมืองแกไขระบบทอระบายนํ้าและระบายนํ้าโดยการรื้อออก 
เทาที่จําเปน และวางระบบระบายนํ้าใหมตามหลักวิชาการ 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของกิจการหมูบานเคียงดอยและอาศัยอยูในหมูบานดังกลาว 
ซ่ึงตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู ซ่ึงที่ตั้งมีสภาพเปนที่ลุมและประสบปญหานํ้าทวม 
ในฤดูฝน เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในพ้ืนที่ดังกลาว 
ไดทําการแกไขปญหาโดยการทําถนนและวางทอระบายน้ําใหมไปตามแนวถนนศรีคุณาธาร  
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แตการวางทอระบายน้ําสูงกวาระดับถนนประมาณ ๑ เมตร ในขณะที่ทอระบายน้ําเดิมของหมูบาน
เคียงดอยสรางไวต่ํากวาทอระบายน้ําที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางใหม กอใหเกิดปญหานํ้าทวม
บริเวณหมูบานของผูฟองคดีมากขึ้น ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลําภู (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) รวมกันรื้อ 
ทอระบายน้ําและระบบระบายน้ําซ่ึงวางตามแนวถนนศรีคุณาธารออกและใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
รวมกันวางทอและระบบระบายน้ําใหมใหต่ํากวาทอนํ้าเดิมใหนํ้าสามารถระบายลงทอได 
 คําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา พ้ืนที่บริเวณหมูบานเคียงดอยมีสภาพเปนพ้ืนที่ลุม 
ต่ํากวาบริเวณที่ดินขางเคียงและเปนพ้ืนที่รองรับนํ้าฝนที่ไหลลงมาจากภูเขาภูพานซ่ึงประสบปญหา
นํ้าทวมทุกป แตก็ระบายนํ้าออกไดตามทอระบายน้ําที่สรางมาพรอมกับหมูบาน  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการจัดระบบการบริการสาธารณะ กระทําการปรับปรุงถนนศรีคุณาธาร
โดยลาดยางถนนทําใหสูงกวาถนนในหมูบานประมาณ ๕ เซนติเมตร และในป พ.ศ. ๒๕๓๘  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดปรับปรุงถนนศรีคุณาธารเปนถนนคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิมสูงขึ้นอีก
ประมาณ ๔๕ เซนติเมตร ทําใหถนนศรีคุณาธารสูงกวาถนนในหมูบานเคียงดอยประมาณ  
๕๐ เซนติเมตร และไดกอสรางทอระบายน้ําใหมที่พิพาทตามแนวถนนศรีคุณาธารดังกลาว  
โดยมีระดับสูงกวาถนนศรีคุณาธารในปจจุบันประมาณ ๖๕ เซนติเมตร และสูงกวาขอบบน 
ของทอระบายน้ําออกจากหมูบานเคียงดอยประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร ประกอบกับพยาน
ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา ไดแก หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
หนองบัวลําภู และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ไดตรวจสอบสถานที่พิพาทและรวมกัน
เสนอความเห็นวา สาเหตุที่นํ้าทวมขังเกิดจากการบุกรุกลํารางสาธารณะที่ใชในการระบายน้ํา
ของชุมชนและเกิดการตื้นเขินมีเศษวัชพืชทับถม นํ้าไหลไมสะดวก ไมมีการจัดวางผังเมืองรวม 
ทําใหควบคุมทิศทางการไหลของนํ้าไมได ทําใหนํ้าจากภูเขาไหลเขาตัวเมือง และการกอสราง
อาคารที่พักอาศัยในเขตเทศบาลเมืองไมถูกตองตามขอกําหนดของเทศบาล  อีกทั้งผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ กอสรางทอระบายน้ําเสนผาศูนยกลางหนึ่งเมตร พรอมรางรูปตัววีและบอพักนํ้า 
จากวัดพิศาลอรัญญาวาสถึงศาลเจา โดยไดยกระดับจากกนทอระบายน้ําเดิมความสูง  
๑.๖๐ เมตร ทําใหปดก้ันการไหลของน้ํา จึงเห็นไดวา สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งที่ นํ้าทวมขัง 
ในบริเวณที่ พิพาทในคดีน้ีเ กิดจากการที่ผูถูกฟองคดีที่  ๑  กอสรางทอระบายนํ้าใหม 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ เมตร พรอมรางรูปตัววีและบอพักนํ้าตามแนวถนนศรีคุณาธาร 
ที่เปนคอนกรีตสูงกวาทอระบายน้ําเดิมในหมูบานเคียงดอย ๑.๖๐ เมตร ทําใหปดก้ันการไหล
ของนํ้า  ดังนั้น แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมีอํานาจหนาที่จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
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ตามมาตรา ๕๓๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖๔ แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
ก็ตาม แตความในวรรคสองของมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ก็ไดบัญญัติวา  
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เม่ือขอเท็จจริงฟงยุติวา สาเหตุนํ้าทวมบริเวณที่พิพาท
สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหาย การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการใชสิทธิซ่ึงมีแต 
จะใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนอันเปนการมิชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๔๒๑  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเปนกรณีเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙  
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ 
สั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองกระทําการโดยจะกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ไวดวยก็ได 
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม การท่ีจะพิพากษาใหเปนไปตามคําขอของผูฟองคดีโดยพิพากษา 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันรื้อทอระบายน้ําและระบบระบายน้ําซ่ึงวางตามแนวถนนศรีคุณาธาร
ออกทั้งหมด และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันวางทอและระบบระบายน้ําใหม โดยใหระบบ
ระบายน้ําต่ํากวาทอนํ้าเดิมบริเวณหมูบานเคียงดอย ใหนํ้าสามารถระบายลงทอใหมไดน้ัน  
อาจทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองสูญเสียงบประมาณในการรื้อถอนและตองสูญเสียงบประมาณ 
อีกจํานวนหนึ่งในการกอสรางทอระบายน้ําตามคําพิพากษา โดยประโยชนที่ไดรับไมคุมคา 
กับเงินที่สูญเสียไป  อีกทั้ง ทอระบายน้ําดังกลาวไดกอสรางเพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังชุมชนตาง ๆ 
ในละแวกนั้น ถาหากยังคงทอระบายน้ําดังกลาวไวประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาวซ่ึงเปน
ประชาชนสวนใหญ จะยังคงไดรับประโยชนโดยตรงจากการระบายน้ําผานระบบระบายนํ้า
                                                            
 ๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๔ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ดังกลาว  ดังน้ี จึงนาเชื่อวาทอระบายน้ําที่พิพาทยังมีประโยชนตอสาธารณะอยูมาก  พิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันแกไขระบบระบายน้ําโดยการร้ือทอระบายนํ้าซ่ึงวางตามถนน 
ศรีคุณาธารออกเทาที่จําเปน และรวมกันวางระบบระบายน้ําใหมโดยการกอสรางวางทอระบายน้ํา 
บอพักนํ้า และอ่ืน ๆ ที่จําเปนตามหลักวิชาการ เพ่ือระบายน้ําที่ทวมขังออกจากบริเวณหมูบาน
เคียงดอยที่ เปนปญหาขอพิพาทในคดีน้ีอยางถาวร (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๗๒/๒๕๕๕) 
 

 การดําเนินการกอสรางทางหลวงและทางระบายน้ําบริเวณทางหลวงเปนหนาที่
ของกรมทางหลวงซึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ และหากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกเจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินจากการดําเนินการดังกลาว กรมทางหลวงยอมมีหนาที่จะตองแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
ดังกลาวดวย โดยอาจใชอํานาจตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม ถาหากมีกรณีจําเปนตองใชที่ดินดังกลาวและกอใหเกิดความเสียหาย
แกที่ดินอันเน่ืองมาจากการกระทําของกรมทางหลวง กรมทางหลวงจะตองนําบทบัญญัติ
ของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เก่ียวกับการกําหนดคาทดแทน
มาบังคับใชโดยอนุโลม ตามนัยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีปรากฏวากรมทางหลวงมิไดดําเนินการ กรณีจึงถือไดวา 
เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ลาชาเกินสมควร 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนดในเขตจังหวัดนครราชสีมาซ่ึงที่ดินดังกลาว 
มีสภาพเปนที่ลุมและอยูติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (กบินทรบุรี-นครราชสีมา)  
ตอมา กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยสํานักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ไดดําเนินการกอสรางปรับปรุงขยายผิวจราจรและไดดําเนินการวางทอระบายน้ําใหมบริเวณ
ที่ดินของผูฟองคดี ทําใหในชวงที่ฝนตกหนักมีนํ้าที่ระบายจากทอระบายนํ้าไหลเขาทวมที่ดิน 
ของผูฟองคดี และสงผลใหหนาดินของผูฟองคดีพังทลาย ผูฟองคดีไดขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
แกไขปญหาดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเสนอวิธีการแกไขปญหา ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ ขอให 
ผูฟองคดีสละที่ดินบางสวนเพื่อทํารองนํ้าถาวร เน่ืองจากน้ําที่ไหลผานที่ดินของผูฟองคดีแลว 
จะไดไหลผานเขาไปบริเวณกองบิน ๑ กองทัพอากาศ ซ่ึงไดทําทอรองรับไวระบายน้ําตอไปได 
สวนวิธีที่ ๒ แขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ จะนําแทงคอนกรีตที่มีอยูไปทําการชะลอน้ําเพ่ือมิให
กัดเซาะดินที่ผูฟองคดีนํามาถมเพื่อกันน้ําไมใหผาน แตคูกรณีไมสามารถตกลงกันได ผูฟองคดี
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จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองแกไขการวางทอระบายน้ํา
เพ่ือมิใหเกิดปญหานํ้าทวมหรือเสียหายตอผูฟองคดี  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การดําเนินการกอสรางทางหลวงและทางระบายน้ําบริเวณทางหลวงเปนหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีทั้ งสองที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให เปนไปตามหลักวิชาการ 
และกฎหมายที่เก่ียวของ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการปรับปรุงและขยายทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๔ (กบินทรบุรี-นครราชสีมา) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําการรื้อ
และวางทอระบายน้ําใหม โดยในบริเวณที่ดินของผูฟองคดีไดมีการวางทอระบายน้ําใหม 
จากเดิมขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑ แถว มาเปนขนาด 
เสนผาเสนศูนยกลาง ๑ เมตร ยาว ๔๔ เมตร จํานวน ๓ แถว ลอดใตถนน และที่กอสรางเพ่ิม
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ เมตร ยาว ๒๙ เมตร ลอดใตถนน รวมทอระบายนํ้าทั้งหมดจํานวน  
๔ แถว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใหเหตุผลในการวางทอระบายน้ําลอดใตถนนทั้งสองจุดวา  
เปนจุดต่ําสุดของที่ดินบริเวณดังกลาวและเปนที่ที่นํ้าไหลผานตามธรรมชาติมาเปนเวลานาน
กอนที่จะมีการกอสรางทางหลวง จึงเหมาะสมตามหลักวิชาการที่จะเปนจุดวางทอระบายน้ํา 
ลอดใตถนนเพื่อระบายน้ําใหไหลไปตามลักษณะของสภาพพื้นที่  ดังนี้ เม่ือไดพิจารณาการวาง
ทอระบายน้ําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประกอบกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จําเปนตองเพ่ิมจํานวน 
ทอระบายน้ําเพ่ือใหระบายน้ําไดทันอยางเพียงพอที่จะไมเกิดนํ้าทวมบนทางหลวงอันจะกอใหเกิด
อันตรายแกผูสัญจรไปมาตามหลักวิชาการแลว แตการเพ่ิมขนาดและจํานวนทอระบายน้ํา
ดังกลาวจากเดิมขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑ แถว มาเปน
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑ เมตร จํานวน ๔ แถว ซ่ึงเปนที่คาดหมายไดวาปริมาณน้ําและความแรง
ของกระแสน้ําที่ไหลผานทอระบายน้ําจะตองมีปริมาณน้ํามากและไหลแรงกวาเดิม อันจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกที่ดินของผูฟองคดีได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในฤดูฝนชวงที่มีฝนตกหนัก 
จะมีปริมาณนํ้าที่ระบายผานทอระบายน้ําของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนจํานวนมาก ทําใหเกิด 
นํ้าทวมขังบริเวณที่ดินของผูฟองคดี อีกทั้งความแรงของกระแสน้ําไดทําใหหนาดินของผูฟองคดี
พังทลาย ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมีหนาที่ที่จะตองแกไขปญหานํ้าทวมขังและน้ํากัดเซาะท่ีดิน 
ของผูฟองคดี 
 กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เสนอแนวทางแกไขปญหาน้ําทวมขังและน้ํากัดเซาะที่ดิน
เปน ๒ วิธี โดยวิธีแรก ขอใหผูฟองคดีสละที่ดินบางสวนเพื่อทํารองน้ําถาวรเนื่องจากนํ้าที่ไหลผาน
ที่ดินของผูฟองคดีแลวไดไหลผานเขาไปบริเวณกองบิน ๑ กองทัพอากาศ ซ่ึงไดทําทอ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รองรับไวระบายนํ้าตอไปได น้ัน เห็นวา โดยผลของมาตรา ๔๘ วรรคหน่ึง๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้น และประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๖๖ เม่ือที่ดินที่พิพาทเปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงชอบที่จะใชสอย จําหนาย หรือขัดขวางมิใหผูอ่ืนสอดเขาเก่ียวของ 
กับที่ดินของผูฟองคดีโดยมิชอบดวยกฎหมาย ที่ดินของผูฟองคดีแมจะเปนที่ดินต่ําและมีรองน้ํา
ไหลผาน ซ่ึงตามธรรมดาแลวนํ้าจะตองไหลระบายจากที่สูงมาท่ีดินที่ต่ํากวา แตเม่ือฟงไดวา 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเพ่ิมขนาดและจํานวนทอระบายน้ําทําใหปริมาณนํ้าและกระแสน้ํา 
ที่ไหลผานมีความรุนแรงมากขึ้นกวาเดิมและกอใหเกิดความเสียหายอยางมากแกที่ดินของผูฟองคดี
อันเปนผลโดยตรงจากการวางทอระบายน้ําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ การจะแกไขปญหาดังกลาว
โดยใหผูฟองคดีสละที่ดินบางสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีเพ่ือทํารองน้ําถาวร จึงมีผลกระทบ
ตอการใชสอยทรัพยสินของผูฟองคดี หรือหากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีความจําเปนตองใชที่ดิน 
ของผูฟองคดีเพ่ือเปนชองทางระบายน้ํา และกอใหเกิดความเสียหายแกที่ดินของผูฟองคดี 
อันเนื่องมาจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองจายเงินคาทดแทน
ใหแกผูฟองคดีอยางเปนธรรมโดยดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดในมาตรา ๓๓๗  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  แมผูฟองคดีจะไมตกลงยินยอมสละท่ีดินเพ่ือทํา 
รองนํ้าถาวรตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เสนอ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูอํานวยการทางหลวง 
ก็มีอํานาจทําหรือแกทางระบายน้ําที่ไหลผานทางหลวงในระยะสองรอยเมตรจากเขตทางหลวงได 
ตามมาตรา ๓๒๘ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงใชบังคับขณะเกิดเหตุพิพาท 

                                                            
๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ี  

ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตนและไดซ่ึงดอกผล

แหงทรัพยสินน้ัน กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่น
สอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินน้ันโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

๗-๘ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 

มีอํานาจทําหรือแกทางระบายนํ้าท่ีไหลผานทางหลวงในระยะสองรอยเมตรจากเขตทางหลวงได แตตองแจงเปนหนังสือพรอมทั้ง
สงสําเนาแบบกอสรางใหเจาของที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน หรือผูทรงสิทธิอื่นเน่ืองจากการกระทํา
ของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง 
หรือมาตรา ๓๒ ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 



 
 
๒๗๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในคดีน้ี ประกอบกับไดมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตมิาตรา ๓๒๙ โดยพระราชบัญญัติทางหลวง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงมาตรา ๓๒ วรรคสาม กําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงกําหนดแนวเขตที่จะทําหรือแกทางระบายน้ํา  
และมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน
กอนเขาดําเนินการ  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหนาที่กําหนดแนวเขตที่จะแกทางระบายน้ํา 
และมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบลวงหนาถึงการดําเนินการแกไขทางระบายน้ําดังกลาว 
 สวนการแกไขปญหาวิธีที่ ๒ ที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ จะนําแทงคอนกรีต
ไปก้ันเพ่ือชะลอน้ําใหไหลชาลงเพื่อมิใหกัดเซาะที่ดินที่ผูฟองคดีนําดินมาถมกันน้ําไหลผานนั้น 
เห็นวา ที่ดินของผูฟองคดีบริเวณที่พิพาทมีสภาพเปนพ้ืนที่ต่ํากวาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ ผูฟองคดี
จึงไดถมที่ดินใหสูงขึ้นเพ่ือปองกันปญหานํ้าทวมขัง ซ่ึงการนําแทงคอนกรีตไปกั้นเปนแนวกันชน
กับที่ดินของผูฟองคดีเพ่ือชะลอนํ้าใหไหลชาลงก็เปนการปองกันการกัดเซาะที่ดินของผูฟองคดี 
และเม่ือที่ดินของผูฟองคดีไดถมสูงขึ้น ประกอบกับมีแนวแทงคอนกรีตไปก้ันน้ําไมใหกัดเซาะ 
ปญหานํ้าทวมขังและความเสียหายดังกลาวก็เปนที่คาดหมายไดวาจะไมเกิดขึ้นหรือเบาบางลง 
ซ่ึงแนวทางนี้ผูถูกฟองคดีทั้งสองสามารถดําเนินการไดโดยไมจําตองไดรับความยินยอม 
จากผูฟองคดี แตเม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสองยังไมไดดําเนินการ เม่ือเกิดฝนตกหนักมีปริมาณน้ํา 
ที่ไหลผานทอระบายน้ําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนจํานวนมากและความแรงของกระแสนํ้าทําให
หนาดินที่ผูฟองคดีนํามาถมพื้นที่ใหสูงขึ้นพังทลายเสียหาย จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสองละเลย
                                                            

๙ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 

มีอํานาจทําหรือแกทางระบายน้ําท่ีไหลผานทางหลวง หรือทําหรือแกทางระบายน้ําออกจากทางหลวง เพื่อไปสูแหลงนํ้าสาธารณะ 
ที่ใกลเคียงตามความจําเปนได 

ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงประกาศแนวเขตที่จะทําหรือแก 
ทางระบายน้ํา พรอมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกลาว และปดประกาศไวในบริเวณที่จะกระทําการน้ัน และใหมีหนังสือ 
แจงเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินในแนวเขตดังกลาวดวย  ทั้งน้ี ไมนอยกวาเกาสิบวัน กอนการจัดใหมีการรับฟง 
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําหรือแกทางระบายนํ้าของผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 

เม่ือไดรับฟงความคิดเห็นตามวรรคสองแลว ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงกําหนดแนวเขตที่จะทําหรือแกทางระบายนํ้า และมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือทรัพยสินทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนเขาดําเนินการและใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

ในกรณีจําเปนตองปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉินและเพื่อประโยชนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงไดทันที แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินน้ันทราบโดยเร็ว 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหน่ึงและวรรคส่ี ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
ตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูซ่ึงเกี่ยวของ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  
อยางไรก็ดี การที่ศาลจะพิพากษาตามคําขอของผูฟองคดีโดยใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ
วางทอระบายน้ําโดยสรางทอระบายน้ํากวางไมนอยกวา ๓ เมตร ยาวขนานติดกับกําแพง 
ของสวนแกวเลี้ยวผานสระนํ้าที่ ๒ ไปจดกับทอระบายน้ําของกองบิน ๑ กองทัพอากาศ  
เม่ือทอระบายน้ําผานสระทั้งสองแลว ใหจัดทําคลองซอยหรือทอสงนํ้าเพ่ือนํานํ้าบางสวนเขาสระ 
จัดทําประตูเปดทอนํ้าเพ่ือใชเฉพาะการระบายน้ําที่ลอดใตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ 
บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๒๘ ในฤดูฝนเทาน้ัน รวมถึงจัดทําฝาปดทางระบายน้ําที่จัดทําขึ้นในชวงที่
ผานที่ดินของผูฟองคดีตลอดแนวและใหสงแบบแปลนใหผูฟองคดีกอนลงมือกอสรางโดยให
จัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป น้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชี้แจงวาการดําเนินการดังกลาว มีคาใชจาย
รวมเปนเงินประมาณ ๓,๓๒๖,๘๘๐ บาท  นอกจากนี้ การสรางทอระบายน้ําดังกลาวยังตองไดรับ
ความยินยอมจากกองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ในการอนุญาตใหใช
พ้ืนที่บางสวน  ดังนี้ เม่ือพิจารณาถึงประโยชนสาธารณะในการขยายทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองเพ่ือใชเปนเสนทางสัญจรประกอบกับงบประมาณที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ตองใชจายในการกอสรางตามคําขอของผูฟองคดีน้ีแลว เห็นวา หากตองดําเนินการตามแนวทาง
ของผูฟองคดี คาใชจายที่หนวยงานของรัฐตองดําเนินการวางทอระบายน้ําดังกลาวจะสูง 
เกินความจําเปนและไมสอดคลองกับความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการแกไขปญหามิใหเกิดนํ้าทวมขังที่ดินของผูฟองคดีตามอํานาจหนาที่ โดยมีขอสังเกต
เก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา วาควรใชแนวทางจัดทํา 
รองนํ้าถาวรผานที่ดินของผูฟองคดีบางสวนเพื่อเปนทางระบายน้ําไหลเขาสูอางเก็บนํ้า 
ของกองบิน ๑ กองทัพอากาศ หรือใชแนวทางกําหนดแนวเขตที่จะทําทางระบายนํ้า โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และหากเกิดความเสียหายแกที่ดิน 
ของผูฟองคดี ตองจายเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีอยางเปนธรรมตามมาตรา ๓๓  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๗/๒๕๕๖) 
 

 ๑.๓ การกําหนดจุดจอดรถโดยสารประจําทาง 
 

  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ประชาชนไดใชถนนซึ่งเปนถนนสวนบุคคล 
สัญจรไปมาเหมือนดังถนนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินติดตอกันเปนเวลานาน
เกินกวา ๑๐ ป ข้ึนไป โดยเจาของมิไดขัดขวางหรือหามปราม จึงถือไดวาเปนการยินยอม
ใหสาธารณชนใชเปนทางโดยปริยายแลว แมวาเจาของถนนสวนบุคคลดังกลาว 



 
 
๒๗๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะไดจัดทําปายสงวนสิทธ์ิวาเปนถนนสวนบุคคลติดไว ก็เปนเพียงเพ่ือแสดงวาตนมิได
ทอดทิ้งที่ดินอันจะยังผลเปนการปองกันมิใหถนนซอยดังกลาวตกเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินเทาน้ัน หาไดมีลักษณะเปนการขัดขวางหรือหามปรามมิใหประชาชน
โดยทั่วไปใชถนนซอยดังกลาวเปนทางสัญจรไปมาแตอยางใดไม ถนนสวนบุคคล
ดังกลาวจึงเปนทางตามบทนิยามของคําวา “ทาง” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พนักงานเจาหนาที่จึงยอมมีอํานาจและหนาที่ที่จะกําหนดให
ถนนสวนบุคคลดังกลาวเปนที่จอดยานยนตไดตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบ 
การจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลฯ ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สกลนครฯ ใหอํานาจไว   ทั้ง น้ี  ภายใตเงื่อนไขของพระราชบัญญัติจราจรทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒  แตอยางไรก็ตาม การที่หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบกฯดังกลาว ก็จะตองไมดําเนินการใดๆ ใหขัดหรือไมถูกตองกับขอบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาว รวมถึงตองไมเปนการสรางภาระใหเกิดแกเจาของถนนสวนบุคคล
ใหมากเกินสมควร  อีกทั้ง ไมใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยเหตุผลดวย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสองประกอบกิจการคาขายและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนด
พรอมกับสิ่งปลูกสรางโดยไดรับซ้ือมาจากนาง ร. เจาของเดิม บริเวณที่ตั้งอาคารเปนหัวมุมสามแยก 
ดานหนาอาคารติดกับถนนประชาราษฎรซ่ึงเปนถนนสาธารณะ สวนดานขางติดกับถนน 
ซอยสวางนภาซ่ึงเปนที่ดินมีโฉนดของนาง ร. อีกแปลงหนึ่งและตกอยูในภาระจํายอม  ดังน้ี 
ประชาชนทั่วไปไดใชซอยสวางนภานี้เปนทางสัญจรตอเน่ืองกันมาเปนเวลานานเกินกวา ๑๐ ป  
ตอมา เจาหนาที่กองชางของเทศบาลเมืองสกลนคร (ผูถูกฟองคดี) ไดนําปายจอดรถไปปก 
และตีเสนสีขาว-เหลือง ที่ขอบทางเดินโดยมีผลเปนการกําหนดใหจอดรถท่ีบริเวณหนาอาคาร
ของผูฟองคดีทั้งสองดานถนนประชาราษฎรไดชั่วคราว และกําหนดใหบริเวณดังกลาวเปนที่จอด
รถโดยสารสาธารณะประจําทาง (รถสองแถว) สายสกลนคร-ดงมะไฟ  นอกจากน้ี ผูถูกฟองคดี
ไดกําหนดใหบริเวณถนนซอยสวางนภาเปนที่หามจอดรถถาวรโดยการตีเสนขาว-แดง  
ที่ขอบทางเดินตลอดแนวยาวประมาณ ๒๐ เมตร ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา การกําหนดจุดจอด 
รถโดยสารสาธารณะประจําทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ บริเวณหนารานคาของผูฟองคดีทั้งสอง
ในลักษณะถาวร เปนการปดบังการใชประโยชนดานหนาที่ดิน ทําใหกีดขวางและเปนอุปสรรค 
ในการประกอบอาชีพ ทั้งบริเวณดังกลาวเปนทางรวมทางแยกซ่ึงตองหามมิใหกําหนดเปนที่จอดรถ 
การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนการขัดตอกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ผูฟองคดีทั้งสอง
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีกําหนดจุดจอดของคิวรถ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สายสกลนคร-ดงมะไฟ ใหม และใหผูถูกฟองคดีกําหนดจุดหามจอดรถถาวรใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ระหวางการพิจารณาของศาล ผูถูกฟองคดีไดแกไขเปลี่ยนแปลงจุดจอดรถเสียใหม
โดยไดกําหนดใหขอบทางเดินเทาริมถนนประชาราษฎรดานหนาอาคารของผูฟองคดีทั้งสอง 
เปนบริเวณที่จอดรถไดชั่วคราว (เครื่องหมายจราจรขาว-เหลือง) ยาวประมาณ ๑๐ เมตร และไดยาย
ที่จอดคิวรถโดยสารประจําทางรถสองแถวสายสกลนคร-ดงมะไฟ จากหนารานของผูฟองคดีทั้งสอง
เขามาจอดในถนนซอยสวางนภาขางรานของผูฟองคดีทั้งสอง โดยอยูลึกจากปากซอยเขาไป
ประมาณ ๑๐ เมตร 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญัตรัิกษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหคํานิยามของ “ถนน” วาหมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเทา 
ขอบทาง ไหลทาง ทางขาม ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน  
หรือถนนสวนบุคคล ซ่ึงเจาของยินยอมใหประชาชนใชเปนทางสัญจรได และตามมาตรา ๔ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓  
ไดบัญญัติอํานาจของเทศบาลในการตราเทศบัญญัติเพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบการจอด
ยานยนตร ในการกําหนดและจัดใหมีที่จอดยานยนตรในทางหลวงหรือในที่สาธารณะสําหรับ 
ยานยนตรแตละชนิดหรือประเภท และขอ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เร่ือง  
จัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาล พุทธศักราช ๒๕๔๓ กําหนดไวในวรรคหน่ึงวา  
ใหกําหนดถนน ซอยสาธารณะ และบริเวณตอไปน้ีเปนที่จอดยานยนต ในวรรคสองวา ถนน  
(๑) ถนนรัฐพัฒนา (๒) ถนนประชาราษฎร... ในวรรคสามวา ซอยสาธารณะ... (๓) ระหวางถนน
ประชาราษฎรถึงถนนรัฐพัฒนา (๔) ระหวางถนนประชาราษฎรถึงสถานีขนสง (๕) ระหวาง 
ซอยสาธารณะตลอดแนวถนนยุวพัฒนา ถนนสุขเกษม ถนนเปรมปรีดา ถนนรัฐพัฒนา  
ถนนประชาราษฎร... และในวรรคสี่วา ใหนายกเทศมนตรีออกประกาศกําหนดถนนและบริเวณ 
ที่เห็นสมควรจัดไวเปนที่จอดยานยนตตามเทศบัญญัติน้ี โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล 
เมืองสกลนคร ขอเท็จจริงรับฟงไดวาถนนประชาราษฎรเปนทางหรือถนนอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)๑๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนถนน 
                                                            

๑๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมท้ังทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน 

หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๒๗๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซอยสวางนภาเปนถนนซอยซ่ึงตั้งอยูบนที่ดินมีโฉนดของนาง ร. ถนนซอยดังกลาวจึงเปนทาง
หรือถนนสวนบุคคล มิใชทางหรือถนนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน แตโดยท่ีขอเท็จจริง 
ฟงเปนที่ยุติวาประชาชนโดยทั่วไปไดใชถนนซอยดังกลาวเปนทางสัญจรไปมาเหมือนดังเชน
ถนนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินติดตอกันเปนเวลานานเกินกวา ๑๐ ป ขึ้นไป โดยนาง ร. 
มิไดขัดขวางหรือหามปรามแตอยางใด จึงถือไดวานาง ร. ไดยินยอมใหสาธารณชนใชเปนทาง
โดยปริยายแลว แมนาง ร. ไดจัดทําปายสงวนสิทธิ์วาเปนถนนสวนบุคคลติดไวที่อาคารซ่ึงตอมา
ไดขายใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ก็เปนเพียงเพ่ือแสดงวาตนมิไดทอดทิ้งที่ดินอันจะยังผลเปนการปองกัน
มิใหถนนซอยดังกลาวตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินเทาน้ัน หาไดมีลักษณะเปนการขัดขวาง
หรือหามปรามมิใหประชาชนโดยทั่วไปใชถนนซอยดังกลาวเปนทางสัญจรไปมาแตอยางใดไม  
ดังนั้น ถนนซอยสวางนภาเปนทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจร 
อันเปนทางตามบทนิยาม “ทาง” ในมาตรา ๔๑๑ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ เชนเดียวกับ
ถนนประชาราษฎร ทั้งยังถือไดวาเปนที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร
ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลฯ และซอยสาธารณะตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง 
จัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลฯ เชนเดียวกับถนนประชาราษฎรอีกดวย เน่ืองจาก
ถนนหรือทางอันเปนที่สาธารณะหรือซอยสาธารณะตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและกฎดังกลาว 
หาไดหมายความจํากัดเฉพาะแตถนน ทางหรือซอยอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามนัย
มาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไม แตหมายความรวมถึงถนน ทาง
หรือซอยสวนบุคคลที่เจาของยินยอมโดยชัดแจงหรือโดยปริยายใหประชาชนโดยทั่วไปใชสัญจร
ไปมาเหมือนอยางถนน ทางหรือซอยอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินดวย  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน
ในการจัดระเบียบการจราจรใหเกิดความคลองตัวและเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต รางกาย
และทรัพยสินของประชาชนผูใชถนน ทาง หรือซอยสัญจรไปมา อันเปนเจตนารมณสําคัญ 
ของกฎหมายและกฎขางตน เม่ือปรากฏวาถนนประชาราษฎรและถนนซอยสวางนภาเปนถนน
ซอยสาธารณะตามที่กําหนดในขอ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เร่ือง จัดระเบียบ
การจอดยานยนตในเขตเทศบาลฯ ผูถูกฟองคดีโดยนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่ยอมมีอํานาจและหนาที่ที่จะกําหนดใหถนนดังกลาวเปนที่ซ่ึงใชจอดยานยนต
                                                            

๑๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) “ทาง” หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก 

ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอม 
ใหประชาชนใชในการจราจรหรือท่ีเจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัติน้ีดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๗๙ 
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ภายในเขตของผูถูกฟองคดีไดตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตรในเขตเทศบาล
และสุขาภิบาลฯ ประกอบกับเทศบัญญัติขางตนใหอํานาจไวได การท่ีผูถูกฟองคดีกําหนดให
ถนนซอยสวางนภาดังกลาวซ่ึงมีสภาพเปนถนนสวนบุคคลเปนจุดจอดคิวรถ หรืออีกนัยหน่ึง 
เปนที่ซ่ึงใชจอดยานยนตภายในเขตของผูถูกฟองคดีจึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายเน่ืองจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ 
  สวนการที่ผูถูกฟองคดีกําหนดใหริมถนนประชาราษฎรหนารานคาของผูฟองคดี 
ทั้งสอง ในระยะ ๑๐ เมตร จากทางรวมทางแยกเปนบริเวณใหจอดรถไดชั่วคราว (เครื่องหมายจราจร
ขาว-เหลือง) และกําหนดใหริมถนนซอยสวางนภาหนารานคาของผูฟองคดีทั้งสอง สวนที่ 
พนระยะ ๑๐ เมตร จากทางรวมทางแยกเปนบริเวณใหจอดรถไดชั่วคราว (เคร่ืองหมายจราจร
ขาว-เหลือง) เพ่ือเปนจุดจอดคิวรถโดยสารประจําทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ น้ัน ตามมาตรา ๕๗ 
แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ บัญญัติวา เวนแตจะไดมีบทบัญญัติ กฎ หรือขอบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติน้ีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หามมิใหผูขับขี่จอดรถ... (๓) ในทางรวมทางแยก 
หรือในระยะสิบเมตรจากทางรวมทางแยก...  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดใหริมถนน
ประชาราษฎรหนารานคาของผูฟองคดีทั้งสอง ในระยะ ๑๐ เมตร จากทางรวมทางแยก เปนบริเวณ
ใหจอดรถไดชั่วคราว (เคร่ืองหมายจราจรขาว-เหลือง) จึงเปนการกระทําที่ขัดตอหรือไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว สวนการที่ผูถูกฟองคดีกําหนดใหริมถนนซอยสวางนภา
หนารานคาของผูฟองคดีทั้งสอง สวนที่พนระยะ ๑๐ เมตร จากทางรวมทางแยก เปนบริเวณ 
ใหจอดรถไดชั่วคราว (เคร่ืองหมายจราจรขาว-เหลือง) มิใชการกระทําที่ขัดตอหรือไมถูกตอง 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวแตอยางใด ทั้งขอเท็จจริงยังรับฟงไดดวยวา ในแตละวัน 
จะมีประชาชนใชถนนประชาราษฎรสัญจรไปมาเปนจํานวนมากจนทําใหการจราจรบริเวณถนน
สายดังกลาวมีความหนาแนนและติดขัดมาก ทั้งถนนดังกลาวยังเปนถนนสายหลักที่มุงหนาไปสู
สถานีขนสงผูโดยสาร ยิ่งทําใหประชาชนใชถนนดังกลาวในการสัญจรอยางแออัด ผูถูกฟองคดี 
จึงพิจารณายายคิวจอดรถประจําทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ จากบริเวณถนนประชาราษฎร 
ตรงบริเวณหนารานคาของผูฟองคดีทั้งสองเขาไปกําหนดเปนคิวจอดรถภายในถนนซอยสวางนภา 
โดยเวนระยะจากปากซอยสวางนภาเขาไปอีกสิบเมตรตามที่กฎหมายวาดวยจราจรทางบกกําหนด 
เม่ือสภาพพื้นที่จอดรถมีอยูอยางจํากัดหากเทียบกับจํานวนรถโดยสารที่ตองจัดใหบริการ 
แกประชาชนอยางเพียงพอแลว การกําหนดใหถนนซอยสวางนภาเปนจุดจอดรอคิวรถโดยสาร
ประจําทางยอมเปนไปดวยความจําเปนในการที่ผูถูกฟองคดีมีหนาที่ตองจัดระเบียบการจอด 
ยานยนตบริเวณถนนดังกลาวเพ่ือรองรับประชาชนโดยทั่วไปที่มารอรับบริการรถโดยสารสาธารณะ
เปนสําคัญ  นอกจากนั้น ขอเท็จจริงยังปรากฏดวยวา ผูถูกฟองคดีไดกําหนดใหมีจุดจอดคิวรถ
กระจายไปตามถนนสายตาง ๆ ไมเพียงแตเฉพาะท่ีบริเวณถนนสวางนภาตรงหนารานคา 
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ของผูฟองคดีทั้งสองเพียงจุดเดียวเทาน้ัน กรณียอมแสดงใหเห็นวาผูถูกฟองคดีไมมีความประสงค
ที่จะใชดุลพินิจมุงกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีทั้งสองเพียงลําพังฝายเดียว แตเปนไป 
เพ่ือประโยชนของประชาชนผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะโดยคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิด 
แกผูฟองคดีทั้งสองนอยที่สุดเทาที่จะกระทําได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดใหถนน 
ซอยสวางนภาตรงบริเวณหนารานคาของผูฟองคดีทั้งสองเปนจุดจอดคิวรถโดยสารสองแถว
ประจําทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ จึงไมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากขัด
หรือไมถูกตองตามกฎหมาย และมีลักษณะเปนการสรางภาระใหเกิดแกผูฟองคดีทั้งสอง 
มากเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยเหตุผลแตอยางใด  พิพากษาใหเพิกถอน
การกําหนดใหริมถนนประชาราษฎรตรงหนารานคาของผูฟองคดีทั้งสอง ในระยะ ๑๐ เมตร  
จากทางรวมทางแยก เปนบริเวณใหจอดรถไดชั่วคราว (เคร่ืองหมายจราจรขาว-เหลือง) คําขออ่ืน
นอกจากนี้ใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๙/๒๕๕๕) 
 

๒. การบํารุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค 
 

 ๒.๑ การบํารุงรักษาและดูแลเสนทางใหอยูในสภาพใชการไดดี 
 

  เทศบาลเมืองมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จะตองจัดใหมี
และบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อใหประชาชน
ใชประโยชนในการสัญจรไดโดยสะดวกและปลอดภัย และกรณีที่ส่ิงสาธารณประโยชน
ดังกลาวชํารุดเสียหายหรือใชการไมไดก็จะตองบํารุงรักษาหรือดําเนินการซอมแซม 
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติโดยเร็วดวย และหากยังไมสามารถดําเนินการ
ดังกลาวไดก็จะตองทําเครื่องหมายบงบอกหรือหาทางปองกันเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุ 
แกผูใชทางข้ึน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เทศบาลเมืองไดรับแจงวามีถนนชํารุดในเขต
ของตน และเจาหนาที่ไดนําถังนํ้ามันทาสีสะทอนแสงขาวแดงไปวางไวบริเวณถนนที่ชํารุด
หางจากจุดที่ถนนชํารุดเพื่อเปนสัญลักษณแกผูใชทางและไดนําปายแจงเตือนไปติดตั้งไว 
โดยไมไดติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรณีเชนนี้ถือวาเปนการดําเนินการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่ยังไมพอกับสถานการณ เม่ือปรากฏวามีผูขับข่ีรถจักรยานยนตมาประสบ
อุบัติเหตุบริเวณดังกลาวจนถึงแกความตาย โดยเชื่อไดวาเปนผลมาจากผูตายมองไมเห็น
ทางที่ชํารุดและปายแจงเตอืนที่ตั้งไว เน่ืองจากเปนเวลากลางคืน เทศบาลเมืองจึงยังตอง
รับผิดในผลแหงละเมิดที่เกิดข้ึนน้ัน 
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  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสี่เปนทายาทของนาย ส. ฟองวาเม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลา
ประมาณ ๒๐ นาฬิกา นาย ส. ไดขับขี่รถจักรยานยนตไปตามถนนเลียบคลองแอน ๑-๒ ซ่ึงอยู 
ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทาโขลง (ผูถูกฟองคดี) เม่ือถึงบริเวณที่เกิดเหตุไมมีไฟฟา
สองสวาง สภาพถนนชํารุดบางสวน และมีถังนํ้ามันขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร ตั้งกีดขวางผิวจราจร
โดยไมมีสัญญาณแสงไฟสองเตือนเปนเหตุใหรถจักรยานยนตที่นาย ส. ขับขี่มาเสียหลักลมลง
และทําใหศีรษะของนาย ส. กระแทกพ้ืนถนนอยางแรงและเสียชีวิตในเวลาตอมา ผูฟองคดีทั้งสี่
เห็นวาผูถูกฟองคดีละเลยไมดูแลถนนสาธารณะในความรับผิดชอบใหมีสภาพดีและไมไดติดตั้ง
สัญญาณไฟสองสวางเพ่ือเตือนใหผูใชทางไดรูถึงอุปสรรคที่กีดขวางในผิวจราจรอันเปนเหตุให
นาย ส. ถึงแกความตาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหาย อันไดแก คาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนที่เก่ียวของ คาขาดไรอุปการะ และ
คาเสียหายสําหรับจักรยานยนต รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๘,๙๑๔ บาท 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีเปนเทศบาลเมืองมีหนาที่ตามมาตรา ๕๓ (๑)๑๒ ประกอบกับ 
มาตรา ๕๐ (๒)๑๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จะตองจัดใหมีและบํารุงรักษา 
ทางบกและทางน้ําในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อใหประชาชนใชประโยชนในการสัญจรได
โดยสะดวกและปลอดภัย และกรณีที่สิ่งสาธารณประโยชนดังกลาวชํารุดเสียหายหรือใชการไมได
ก็จะตองบํารุงรักษาหรือดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกติโดยเร็วดวย  
และหากยังไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดก็จะตองทําเคร่ืองหมายบงบอกหรือหาทางปองกัน
เพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุแกผูใชทางขึ้น ขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีไดรับแจงวา ถนนเลียบคลองในเขตความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีชํารุด
เสียหาย ซ่ึงเจาหนาที่ไดออกไปตรวจสอบและพบวาบริเวณที่ชํารุดเปนไหลถนนติดกับคลอง 
ไมมีเขื่อนกันดิน มีการทรุดตัวของถนน เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีจึงไดนําถังนํ้ามันขนาดความจุ 
๒๐๐ ลิตร ทาสีสะทอนแสงขาวแดง จํานวน ๒ ใบ ไปวางไวบริเวณถนนที่ชํารุดหางจากจุด 
ที่ถนนชํารุดประมาณ ๕ เมตร และ ๓๐ เมตร ตามลําดับ เพ่ือเปนสัญลักษณแกผูใชทางและไดนํา
                                                            
 ๑๒-๑๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 
 (๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๐ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ปายแจงเตือนไปติดตั้งไว แตไมไดติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรณีจึงถือไดวาเปนการดําเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไมพอสมควรแกเหตุ  ตอมา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ นาฬิกา นาย ส. สามีของผูฟองคดีที่ ๑ และเปนบิดาของผูฟองคดีที่ ๒  
ถึงผูฟองคดีที่ ๔ ไดขับขี่รถจักรยานยนตไปถึงบริเวณดังกลาวแลวประสบอุบัติเหตุถึงแกความตาย 
กรณีจึงเห็นไดวาการเกิดอุบัติเหตุของนาย ส. นาจะมาจากการมองไมเห็นเสนทางที่ชํารุด 
และปายแจงเตือนที่ตั้งไว เน่ืองจากเปนเวลากลางคืน แมผูถูกฟองคดีจะอางวาไดดําเนินการ
ปองกันโดยการนําถังนํ้ามันทาสีขาวแดงจํานวน ๒ ใบและปายแจงเตือนไปตั้งไวแลวก็ตาม  
แตการที่ผูถูกฟองคดีไดละเลยไมใหเจาหนาที่ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินในเวลากลางคืน 
เพ่ือแจงเตือนใหผูใชทางไดทราบเปนสัญลักษณอีกชั้นหน่ึงโดยอางวาบริเวณดังกลาวมีไฟฟา
สองสวางชนิดหลอดแสงจันทรติดตั้งอยูตามแนวถนนแลว ยอมเห็นไดวาเปนการดําเนินการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังไมเพียงพอกับสถานการณ กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดี
กระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสี่จากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหตองปฏิบัติ 
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกรณีดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิด 
ตอผูฟองคดีทั้งสี่ในผลแหงละเมิดตามมาตรา ๔๒๐๑๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ในสวนของคาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีจะตองรับผิดชดใชแกผูฟองคดีทั้งสี่ ซ่ึงเปนทายาท 
ของนาย ส. น้ัน ตามมาตรา ๔๔๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงบัญญัติวา  
ถาความเสียหายไดเกิดขึ้นเพราะความผิดอยางหน่ึงอยางใดของผูตองเสียหายประกอบดวยไซร 
ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติวา ถาฝายผูเสียหายไดมีสวนทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งกอใหเกิดความเสียหายดวยไซร 
ทานวาหน้ีอันตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายมากนอยเพียงใดนั้น ตองอาศัยพฤติการณ
เปนประมาณ ขอสําคัญก็คือวา ความเสียหายนั้นไดเกิดขึ้นเพราะฝายไหนเปนผูกอยิ่งหยอนกวากัน
เพียงไร คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏตามหลักฐานมรณบัตรที่ออกโดยสํานักงานทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลเมืองทาโขลงระบุวานาย ส. ถึงแกความตายเพราะเหตุสมองบวมและมีเลือดออก 
ใตเยื่อหุมสมอง แมจะไมปรากฏขอเท็จจริงวาในขณะเกิดเหตุนาย ส. ไดสวมหมวกนิรภัยตามที่
มาตรา ๑๒๒ วรรคหน่ึง๑๕ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดบังคับไว
                                                            

๑๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  

แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 

๑๕ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๒๒ ผูขับข่ีรถจักรยานยนตและคนโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะ 

เพื่อปองกันอันตรายในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือไม แตจากสาเหตุการตายตามที่ระบุในมรณบัตรยอมเห็นไดวาเกิดขึ้นจากการที่ศีรษะ
กระแทกพ้ืนอยางแรงจึงทําใหสมองบวมและมีเลือดออกใตเยื่อหุมสมอง ซ่ึงหากนาย ส. ไดสวมใส
หมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกําหนด ก็ไมนาจะเกิดเหตุรายแรงถึงขนาดเสียชีวิต การที่นาย ส. 
เสียชีวิตจึงเปนผลมาจากความประมาทของนาย ส. รวมอยูดวย  อยางไรก็ดี ความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นมีผลมาจากการละเลยตอหนาที่ของผูถูกฟองคดีมากกวาความประมาทเลินเลอของนาย ส.  
ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีทั้งสี่ฟองเรียกใหผูถูกฟองคดีชดใชรวมทั้งหมดจํานวน ๑,๓๖๘,๙๑๔ บาท 
เปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและไมเกินฐานานุรูปของนาย ส. แตผูถูกฟองคดีพึงชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงรอยละ ๘๐ ของคาเสียหายที่เกิดขึ้นโดยหักสวนแหงความประมาท 
ของนาย ส. ออกรอยละ ๒๐  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี
ทั้งสี่เปนเงิน ๑,๐๙๕,๑๓๑ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของจํานวนเงิน
ดังกลาวนับแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันทําละเมิดเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๐/๒๕๕๕) 
 

  การท่ีการทางพิ เศษแหงประเทศไทยไดจัดทําคู มือการปฏิบัติ งาน 
กองบํารุงรักษาอาคารและความสะอาด ซึ่งกําหนดวิธีปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
ทางพิเศษไวดวย ถือเปนการกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเก่ียวกับการใช 
และการรักษาทางพิเศษตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดแลว ในกรณีที่ปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีรถยนตที่ใชทางพิเศษประสบอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากมีกองทราย 
ที่ตกหลนบนทางพิเศษ โดยขอเท็จจริงฟงไดวากองทรายดังกลาวไดตกหลนกอนเวลา 
ที่รถยนตคันเกิดเหตุไปถึงที่เกิดเหตไุมนานนัก และไมปรากฏวามีการแจงเหตุทรายตกหลน
ดังกลาวจากผูใชทางทั่วไปแตประการใด กรณีจึงไมอยูในวิสัยที่เจาหนาที่ของการทางพิเศษ
จะสามารถกําจัดทรายที่ตกหลนบนผิวทางไดในทันทีที่มีทรายตกหลนอยู ประกอบกับ
พฤติการณเชื่อไดวารถยนตคันเกิดเหตุขับโดยใชความเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 
กรณีจึงฟงไมไดวาอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการบํารุงรักษาทางพิเศษ  
การทางพิเศษแหงประเทศไทยจึงไมตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึนดังกลาว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีฟองวา การทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงมีหนาที่บํารุง
และรักษาทางพิเศษละเลยในการปฏบิัตหินาที่ปลอยใหมีกองทรายและคราบน้ํามันอยูบนทางพิเศษ 
ทําใหผูฟองคดีประสบอุบัติเหตุและไดรับความเสียหาย ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูวาการ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) รวมกันชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขณะเกิดเหตุผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีฐานะเปนนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามขอ ๒ ของประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยขอ ๒ (๑)  
ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เพ่ือสรางหรือจัดใหมีดวยวิธีการใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการภายในขอบวัตถุประสงคดังกลาว รวมถึงการกําหนด 
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยเก่ียวกับการใชและการรักษาทางพิเศษ ตลอดจนการใหบริการ 
และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในเขตทางพิเศษดวย  ดังนั้น ขณะเกิดเหตุคดีน้ี อํานาจ
หนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนไปตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว แมตอมาไดมี
การประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหยกเลิก
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว และมีการจัดตั้งการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวก็ตาม เม่ือพิจารณาการดําเนินงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เก่ียวกับ
การบํารุงและรักษาทางพิเศษแลว ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
กองบํารุงรักษาอาคารและความสะอาด ซ่ึงกําหนดวิธีปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษไว
ในขอ ๒.๔ โดยใหดําเนินการตรวจสอบความสะอาดบนทางพิเศษทุก ๆ วัน โดยชางผูควบคุมงาน 
และในกรณีที่ไดรับแจงจากบุคคลภายนอกหรือพนักงานสื่อสาร และไดกําหนดขั้นตอน 
การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดทางพิเศษสายเฉลิมมหานคร สายฉลองรัชและสายบูรพาวิถี 
โดยงานทําความสะอาดผิวทางพิเศษโดยรถดูดกวาด ปฏิบัติงานตามปกติวันละ ๑ รอบ  
หรือเม่ือไดรับแจงจากพนักงานสื่อสารหรือผูใชทางใหดําเนินการดูดกวาดแลวเสร็จภายใน  
๒๔ ชั่วโมง สวนงานเก็บเศษวัสดุตกหลนบนทางพิเศษปฏิบัติงานตามปกติวันละ ๒ รอบ  
หรือเม่ือได รับแจงจากพนักงานสื่อสารหรือผูใชทางใหดําเนินการเก็บเศษวัสดุตกหลน 
บนทางพิเศษภายใน ๒๔ ชั่วโมง จึงเปนการกําหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยเก่ียวกับการใช
และการรักษาทางพิเศษตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว 
  สําหรับการปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวน้ัน ผูปฏิบัติงานเก็บเศษวัสดุตกหลน 
บนทางพิเศษไดใหถอยคําตอฝายกฎหมายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา ไดขึ้นไปปฏิบัติงาน 
บนทางพิเศษตั้งแตเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ตั้งแตดานทาเรือตลอดเรื่อยไปจนถึงดานดาวคะนอง 
เม่ือเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ไมพบเห็นกองทรายตกหลนบนทางพิเศษแตอยางใด และไดขับรถวนกลับ
จากดานดาวคะนองไปถึงดานดินแดงในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา สอดคลองกับบันทึกการปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดทางพิเศษ งานเก็บของตกหลนบนทางดวนทาเรือ-ดาวคะนอง-ดินแดง  
วามีการลงบันทึกการปฏิบัติงานในเสนทางดาวคะนอง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เม่ือเวลา  
๑๐.๐๐ นาฬิกา จึงรับฟงไดวากองทรายที่อยูบนทางพิเศษดังกลาวไดตกหลนกอนเวลาที่ผูฟองคดี
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จะขับรถไปถึงที่เกิดเหตุไมนานนัก ทั้งไมปรากฏวามีการแจงจากผูใชทางใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ทราบวามีกองทรายตกหลนหรือมีนํ้ามันหกเลอะอยูบนผิวทางแตอยางใด กรณีจึงไมอยูในวิสัย 
ที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะสามารถกําจัดทรายท่ีตกหลนบนผิวทางไดในทันทีที่มีทราย
ตกหลนอยู และเม่ือพิจารณาจากภาพถายบริเวณที่พิพาทหลังเกิดเหตุ เห็นวา กองทรายดังกลาว
มีปริมาณไมมากนัก และมีเศษถุงบรรจุทรายตกคางอยูที่กองทรายดวย และไมปรากฏคราบนํ้ามัน
เปอนผิวจราจรเปนปริมาณมากจนอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูใชทางพิเศษตามที่ผูฟองคดี 
กลาวอาง ประกอบกับสภาพถนนบริเวณดังกลาวซ่ึงเปนทางโคง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดทํา
ปายเครื่องหมายจราจรจํากัดความเร็วไมเกิน ๔๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง เตือนใหผูขับรถบริเวณ
ดังกลาวใชความระมัดระวังแลว หากผูฟองคดีขับรถดวยความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดี
ก็ควรที่จะมองเห็นกองทราย แลวชะลอหรือหามลอหยุดรถไดทัน หรือขับรถผานกองทรายได
โดยไมมีการลื่นไถล สวนที่ผูฟองคดีอางวานาย ส. เจาหนาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานกูภัยประจําศูนยควบคุมระบบทางดวนยอมรับกับผูฟองคดีวา 
เปนผูนําทรายมาโรยในที่เกิดเหตุน้ัน ผูฟองคดีก็ไมมีพยานหลักฐานประกอบคํากลาวอางดังกลาว  
อีกทั้ง นาย ส. มิใชพนักงานผูมีหนาที่หรือปฏิบัติภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
ผิวทางพิเศษ หรืองานเก็บเศษวัสดุตกหลนบนทางพิเศษสายดาวคะนอง-ทาเรือ  นอกจากน้ี  
ในการกําจัดคราบน้ํามันที่หกเลอะบนทางพิเศษ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการ
จัดการโดยใชผงเคมีซ่ึงมีคุณสมบัติในการขจัดคราบน้ํามันซึ่งไมกอใหเกิดอันตรายตอการใช 
ทางพิเศษในลักษณะลื่นไถล กรณีจึงไมมีเหตุผลที่นาย ส. จะนําทรายมาโรยบนผิวทาง จึงรับฟงไดวา
กองทรายดังกลาวเปนทรายที่ตกหลนจากผูใชทาง มิใชเปนการนําทรายไปโรยเพ่ือขจัดคราบ
นํ้ามัน และแมการปลอยใหรถยนตบรรทุกสิ่งของที่ไมไดผูกมัดใหแนนหนา ขึ้นมาใชทางพิเศษ
อาจทําใหถุงบรรจุทรายตกหลนบนทางพิเศษได ก็ไมใชผลโดยตรงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุคดีน้ี  
การจะพิจารณาวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดีกลาวอางหรือไมน้ัน 
ตองพิจารณาใหไดขอเท็จจริงยุติวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดละเลยตอหนาที่ในการบํารุง
และรักษาทางพิเศษ และการละเลยดังกลาวเปนผลโดยตรงที่ทําใหผูฟองคดีซ่ึงขับรถไปบนทางพิเศษ
เกิดอุบัติเหตุและไดรับความเสียหายเปนประการสําคัญ แตเม่ือพิจารณาการจัดระเบียบวิธีการ
ในการดูแลรักษาความสะอาดทางพิเศษของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมถึงการจัดใหมีเคร่ืองหมาย
จราจรและปายแจงเตือนกอนถึงทางโคงหรือทางแยกเปนระยะ ๆ ประกอบกับพฤติการณในการเก็บ
เศษวัสดุตกหลนบนทางพิเศษของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามที่วินิจฉัยขางตนแลว เห็นวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเก่ียวกับการใชและการบํารุงรักษา 
ทางพิเศษตามที่กฎหมายกําหนด และเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการบํารุงและรักษาทางพิเศษตามสมควรแลว ไมไดละเลย 
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ตอหนาที่และไมไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีแตอยางใด อุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๘/๒๕๕๕) 
 

 ๒.๒ การบํารุงรักษาและดูแลทางเดิน 
   

  เจาพนักงานทองถิ่นเปนพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ประการหนึ่ง
ในการส่ังใหผูที่ติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน ปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาที่กําหนด ถาผูน้ันละเลยหรือ
เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตอไป  ทั้งน้ี ตามกฎหมาย 
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง เม่ือปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีผูวางวัตถุพรอมส่ิงปลูกสรางบนทางเดินเทาซึ่งเปนที่สาธารณะโดยไมได
รับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นไดมีคําสั่งใหมีการรื้อถอน
ออกไปภายในเวลาที่กําหนดแลว แตไมมีการรื้อถอนตามคําสั่ง โดยไมปรากฏวา 
เจาพนักงานทองถิ่นไดใชมาตรการอ่ืนใดตามกฎหมายกําหนดอีก กรณีถือไดวา 
เจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครวา วัดมังกรกมลาวาส 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตั้งสิงโตหินแกะสลักบนทางเดินเทาซ่ึงเปนที่สาธารณะสําหรับประชาชน
สัญจร ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวก ผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพาย (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ดังกลาวไดดําเนินการตรวจสอบแลวไดแจงผูฟองคดีวา 
จะประสานใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ โยกยายสิงโตหินแกะสลักพรอมสิ่งปลูกสรางใหพนจากที่สาธารณะ
และตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยายสิงโตหินแกะสลักพรอมสิ่งปลูกสราง
ออกจากที่สาธารณะแตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมปฏิบัติตาม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจงใหปลัดกรุงเทพมหานครทราบและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่สํานักเทศกิจเสนอ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดดําเนินการ 
เพ่ือแกไขแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยาย
สิงโตหินแกะสลักออกไปจากทางเดินสาธารณะ 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการตรวจสอบตามขอรองเรียน
ของผูฟองคดีแลวพบวา บริเวณดานหนาวัดมังกรกมลาวาสมีอาคารซุมหลังคาทรงจีนจํานวน  
๒ หลัง ลอมรอบดวยลูกกรงเหล็กขนาด กวาง ๑.๒๕ เมตร ยาว ๒.๑๐ เมตร ภายในบรรจุสิงโตหิน
แกะสลักซุมละ ๑ ตัว ตั้งอยูบนทางเดินเทาซ่ึงเปนทางสาธารณะตามขอรองเรียน และปรากฏ
ขอเท็จจริงวาในระหวางการตรวจสอบขอรองเรียนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดยื่นคํารองลงวนัที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขออนุญาตตั้งวางสิงโตหินแกะสลักขนาดกวางประมาณ 
๐.๓๖ เมตร ยาวประมาณ ๑.๑๒ เมตร รวมทั้งซุมหลังคาทรงเกงจีนและรั้วเหล็กคลุมสิงโตหิน
แกะสลักขนาดกวางยาวประมาณ ๑.๑๒ x ๒.๑๐ เมตร ไวบนทางเดินเทาบริเวณหนาวัด 
มังกรกมลาวาส จึงรับฟงไดวาการดําเนินการตั้งวางสิงโตหินแกะสลักพรอมสิ่งปลูกสราง 
บนทางเดินเทาสาธารณะเปนการดําเนินการโดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมใชเปนการดําเนินการ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะไดรับการยกเวนไมตองมีหนังสืออนุญาตใหตั้งวางสิ่งใดบนทางเดินเทา
สาธารณะ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งวางสิงโตหินแกะสลักพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาว 
บนทางเดินเทา ซ่ึงเปนที่สาธารณะโดยยังไมไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหตั้งวาง 
ในที่สาธารณะ จึงเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง๑๖ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปน 
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๑๗ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

                                                            
๑๖-๑๗ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา 
(๑) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ปลัดสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและนายอําเภอ สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการเขตและผูชวยผูอํานวยการเขตสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) รองปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใด ๆ ในที่สาธารณะ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่หรือเปนการกระทําของราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว 

การติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
หรือพนักงานเจาหนาท่ี หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหน่ึงปลด หรือร้ือถอนภายในเวลาที่กําหนด ถาผูน้ันละเลย เพิกเฉย 
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เรียบรอยของบานเมือง พ .ศ . ๒๕๓๕ ยอมมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนสิงโตหินแกะสลักออกจาก 
ที่สาธารณะภายในเวลาที่กําหนด ถาผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็จะตอง
ดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองฯ ตอไป ซ่ึงเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจงใหปลัดกรุงเทพมหานครทราบพรอมกับเสนอความเห็นวา
ควรเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งสิงโตหิน
แกะสลักพรอมสิ่งปลูกสรางไวบนทางเทาในจุดเดิม ปลัดกรุงเทพมหานครไดใหสํานักเทศกิจ
พิจารณา  ตอมา สํานักเทศกิจไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เสนอความเห็นวา 
ถนนเปนทางสาธารณะที่ประชาชนใชเปนทางในการสัญจรรวมกัน บุคคลใดจะหวงกัน 
เพ่ือใชประโยชนเฉพาะตนไมได และตามกฎหมายหามไมใหบุคคลใดตั้งวางสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ 
เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ และการจะอนุญาต
หรือไมอนุญาตใหตั้งวางสิงโตหินแกะสลักบนที่สาธารณะน้ันเปนดุลพินิจของเจาพนักงานทองถิน่
หรือพนักงานเจาหนาที่ ควรใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตามที่สํานักเทศกิจเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหตั้งวางสิงโตหินแกะสลักพรอมสิ่งปลูกสราง เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมมี
การพิจารณาอนุญาตใหตั้งวางสิ่งใด ๆ บนทางสาธารณะ และไมมีการดําเนินการรื้อถอนสิงโตหิน
แกะสลักพรอมสิ่งปลูกสรางภายในเวลาที่กําหนด จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๓๙ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ 
  อยางไรก็ตาม โดยที่ระหวางการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคํารองขออนุญาตตั้งวางสิงโตหินแกะสลัก รวมทั้ง 
ซุมหลังคาทรงเกงจีนและรั้วเหล็กคลุมสิงโตหินแกะสลัก ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๓ พิจารณาอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งวางสิงโตหินแกะสลักพรอมสิ่งปลูกสราง
บริเวณทางเดินเทาหนาวัดมังกรกมลาวาส (จุดที่ตั้งเดิม)  ดังน้ี เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุญาต 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งวางสิงโตหินแกะสลักพรอมสิ่งปลูกสรางบนทางเดินเทาสาธารณะอันเปน
ที่สาธารณะตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมตองสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ร้ือถอนสิงโตหิน
แกะสลักพรอมสิ่งปลูกสรางออกจากทางเดินเทาสาธารณะตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง  
                                                                                                                                                                          
นอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๘๙ 
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แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต  ดังน้ัน ศาลปกครองจึงไมจําตองออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ สั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ รื้อถอนสิงโตหินแกะสลักพรอมสิ่งปลูกสรางออกจากทางสาธารณะ
ตามคําขอของผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๒/๒๕๕๗) 
 

  กรณีที่การประปานครหลวงติดตั้งตู มิเตอรวัดแรงดันนํ้าในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครโดยไมเปนไปตามแบบที่ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร ทั้งยัง
ติดตั้งในลักษณะซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายแกผูพิการทางสายตา  ดังน้ี กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อดูแลพื้นที่
เมืองหลวงของประเทศซึ่งเปนมหานครขนาดใหญ โดยมีหนาที่จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก 
ทางนํ้า ทางระบายนํ้า และการดูแลรักษาที่สาธารณะเพื่อใหมีความสะดวกและปลอดภัย
แกราษฎรที่ใชในการสัญจรตามปกติวิสัย ยอมมีหนาที่ที่ตองตรวจสอบดูแลใหการประปา
นครหลวงปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว การที่กรุงเทพมหานครปลอยปละ
ละเลยใหการประปานครหลวงติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้าดังกลาวเปนเวลากวา ๒ ป 
โดยมิไดดูแลและบํารุงรักษาตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้าดังกลาวใหอยูในสภาพที่สามารถใชการได 
โดยไมกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนผูสัญจรไปมา
ตามมาตรา ๘๙ (๖) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ถือไดวากรุงเทพมหานครละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
เม่ือปรากฏวามีผูพิการทางสายตาเดินสะดุดตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้าจนไดรับบาดเจ็บ 
ความเสียหายที่ไดรับจึงฟงไดวาเปนผลโดยตรงจากการละเลยตอหนาที่ดังกลาว 
ของกรุงเทพมหานคร 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูพิการทางสายตาอางวาตนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 
จากการที่ผูฟองคดีเดินไปตามแนวทางเดินคนตาบอด (เบลลบล็อก) ในเขตพ้ืนที่ความดูแล 
ของกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และชนเขากับตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้าที่การประปานครหลวง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ติดตั้งไวทําใหไดรับบาดเจ็บ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันยายเครื่องวัดแรงดันนํ้าออกไปจากจุดเกิดเหตุ หากไมสามารถยายได
ใหดําเนินการสรางสิ่งปองกันหรือทําการใด ๆ ที่จะปองกันไมใหเกิดอันตรายแกผูพิการทางสายตา
ที่ตองใชทางเดินสําหรับคนพิการทางสายตา และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกัน
ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใช



 
 
๒๙๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีและใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการใหมีการรื้อถอนตูมิเตอร 
วัดแรงดันนํ้าที่พิพาทออกไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดเฉพาะประเด็นที่ให
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการรื้อถอนตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้า (ตู RTU) 
บนบาทวิถีบริเวณปากซอยลาดพราว ๖๕/๑ บรรจบกับถนนลาดพราว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะตองติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําและบอพักมิเตอรวัดแรงดันน้ําตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการขออนุญาตใชทางเทาสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
และตามแบบการติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงไวในคําขออนุญาต โดยตอง
ติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้าบนทางเทาสาธารณะและตองอยูชิดดานหลังคันหิน โดยใหเวนดานใน 
(ชิดขอบทางเทา) กวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร เพ่ือเปนทางคนเดินตลอดแนว แตในการติดตั้งจริง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกอสรางฐานรองรับตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้ากวางดานละประมาณ ๕๐ เซนติเมตร 
สูงเหนือระดับทางเทาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร และติดตั้งเสาทรงกระบอกสูง ๘๒ เซนติเมตร 
สําหรับตูมิเตอรวัดแรงดันน้ํามีรูปทรงเปนรูปสี่เหลี่ยมทรงกระบอก มีเหลี่ยมมุมแหลมคม  
กวางดานละประมาณ ๒๕ เซนติเมตร สูง ๖๙ เซนติเมตร เม่ือวัดจากพ้ืนทางเทาถึงมุมดานลาง
ของตูจะสูงกวาระดับพ้ืนทางเทาสาธารณะ ๙๒ เซนติเมตร และเม่ือวัดจากพ้ืนทางเทาถึงมุมดานบน
ของตูจะสูงกวาระดับพ้ืนทางเทาสาธารณะ ๑๖๑ เซนติเมตร ซ่ึงทําใหฐานเสาทรงกระบอก 
และตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้าอยูในตําแหนงแนวอาคาร โดยประชิดขอบทางเดินเทาดานใน 
และประชิดแนวทางเดินของผูพิการทางสายตา  ดังนั้น การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไมเปนไปตามคูมือกอสรางงานสาธารณูปโภค และไมเปนไปตามแบบที่ไดรับอนุญาต 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๒ และตามขอ ๕๑๘ ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ 

                                                            
๑๘ ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการขออนุญาตใชทางเทาสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
โดยท่ีกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

และการดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๘๙ (๔) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แตปรากฏวา หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรเอกชน ที่มีหนาที่ใหบริการ 
ดานสาธารณูปโภคแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมีการขุดหลุม ปกเสาหรือวางทอ หรือติดต้ังอุปกรณตาง ๆ บนทางเทา
ซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชสอยรวมกัน โดยขาดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  ดังน้ัน เพื่อให
การใชทางเทาสาธารณะซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนที่ประชาชนใชสอยรวมกันไปดวยความเรียบรอยไมเกะกะกีดขวางการสัญจร
ของประชาชน จึงจําเปนตองออกประกาศกรุงเทพมหานครฉบับน้ี เพื่อใชเปนหลักปฏิบัติตอไป 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดระเบียบการใชทางเทาในที่สาธารณะข้ึนไวดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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และเง่ือนไขการขออนุญาตใชทางเทาสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗  อีกทั้ง  
ตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําเปนรูปสี่เหลี่ยมทรงกระบอกมีเหลี่ยมมุมแหลมคม เม่ือวัดจากพ้ืนทางเทา
ถึงมุมดานบนของตูจะมีความสูงเพียง ๑๖๑ เซนติเมตร จึงไมเปนไปตามขอ ๖๑๙ และขอ ๘๒๐ 
ของประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกลาว ซ่ึงการติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําดังกลาวทําให 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูพิการทางสายตาไดเดินสะดุดฐานรองรับตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําที่พิพาทลมลง 
ใบหนากระแทกกับตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําไดรับบาดเจ็บบริเวณดวงตาเปนแผลแตกและบริเวณ
ใบหนาเปนรอยฟกช้ํา จึงเห็นวา การติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ไมเปนไปตามแบบที่ไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการขออนุญาตใชทางเทาสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
และเม่ือพิจารณาสภาพการติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําดังกลาวตามภาพถาย ซ่ึงอยูในตําแหนง
แนวอาคาร ประชิดขอบทางเดินเทาดานในและประชิดแนวทางเดินของผูพิการทางสายตา  
ซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตรายแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่
ในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือดูแลพ้ืนที่เมืองหลวงของประเทศซ่ึงเปนมหานครขนาดใหญ 
โดยมีหนาที่จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา ทางระบายน้ํา และการดูแลรักษาที่สาธารณะ
เพ่ือใหมีความสะดวกและปลอดภัยแกราษฎรที่ใชในการสัญจรตามปกติวิสัย ยอมมีหนาที่ที่ตอง
ตรวจสอบดูแลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว แตผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ กลับปลอยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําพิพาทตั้งแตวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๐ จนถึงวันที่ผูฟองคดีเดินสะดุดตูมิเตอรวดัแรงดันน้ําดังกลาวในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
เปนเวลา ๒ ปกวา โดยมิไดดูแลและบํารุงรักษาตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําดังกลาวใหอยูในสภาพ 
ที่สามารถใชการได โดยไมกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน 
ผูสัญจรไปมาตามมาตรา ๘๙ (๖) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ การที่ผูฟองคดีเดินสะดุดตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้าจนตองรักษาตัวในโรงพยาบาล 
                                                                                                                                                                          

๕. เสาหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ปก หรือติดต้ังบนทางเทาสาธารณะตองอยูชิดดานหลังคันหินโดยใหเวนดานใน  
(ชิดขอบทางเทา) กวางไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร เพื่อเปนทางคนเดินตลอดแนว ยกเวนศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง  
หรือบริเวณทางเทาท่ีมีพื้นกวางกวา ๓.๐๐ เมตร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๙-๒๐ ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการขออนุญาตใชทางเทาสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๖. สวนยื่นของเสาและอุปกรณตาง ๆ ตองสูงจากพื้นมีระยะไมต่ํากวา ๒.๕๐ เมตร 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๘. เสาหรืออุปกรณตาง ๆ ที่ปก หรือติดต้ังบนทางเทาสาธารณะ จะตองไมมีขอบแหลมคม อันอาจเปนอันตราย
ตอประชาชนผูสัญจรบนทางเทาสาธารณะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๒๙๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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จึงเปนผลโดยตรงจากการละเลยตอหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในกรณีน้ีแมผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะกลาวอางวาไดใชตะแกรงเหล็กลอมรอบตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําดังกลาวเม่ือกลางเดือนเมษายน 
๒๕๕๒ แลว และสํานักงานเขตวังทองหลางจะปรับแนวทางเดินผูพิการทางสายตาไมใหประชิด
ตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมจําตองยายตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําออกจาก
บริเวณดังกลาวน้ัน ก็ไมทําใหการติดตั้งตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําดังกลาวเปนไปตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการขออนุญาตใชทางเทาสาธารณะลงวันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗ สวนประเด็นที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลาวอางวาการร้ือถอนตูมิเตอรวัดแรงดันนํ้า
ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหายโดยตองเสีย
คาใชจายเปนจํานวนเงินหลายแสนบาทน้ัน เห็นวา ความเสียหายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจ
เทียบไดกับความเดือดรอนเสียหายของปจเจกบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่กําหนดไวเพื่อประโยชนสาธารณะ  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการรื้อถอนตูมิเตอรวัดแรงดันน้ําออกไป (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๕๘) 
 

๓. การใหบริการส่ิงสาธารณูปโภค 
 

 ๓.๑ การใหบริการระบบประปา 
 

  โดยปกติของการวางระบบทอนํ้าประปา โดยเฉพาะทอเมนจายนํ้าน้ัน จะวาง
ผานหนาบานของผูใชนํ้าเพื่อใหสามารถตอกับทอภายนอกมาถึงมาตรวัดนํ้าของผูใชนํ้า 
และมาตรวัดนํ้าก็เปนที่เห็นไดวา จะตองอยูนอกเขตรั้วบานของผูใชนํ้า ในที่เปดเผย
สามารถตรวจสอบไดสะดวก หากติดตั้งในที่ดินของผูใชนํ้ายอมไมสะดวกตอการ
ตรวจสอบดังกลาว และการวางทอเมนจายนํ้าโดยปกติจะตองวางผานหนาบานผูใชนํ้า 
หาจําเปนที่จะตองวางผานที่ดินของผูใชนํ้าไม  อีกทั้ง สิทธิในทรัพยสินของบุคคลยังไดรับ
การคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชยก็ไดบัญญัติรับรองสิทธิของเจาของที่ดิน  ดังน้ัน การกําหนดกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับที่มีเงื่อนไขบังคับโดยการกําหนดใหวางทอเมนจายนํ้า ซึ่งเปนทรัพยสินของ
คณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน ใหตองผานสวนของ
ผูใชนํ้าเขาไปภายในบริเวณบาน จึงเปนการรอนสิทธิผูขออนุญาตใชนํ้าโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายและไมอาจมีผลใชบังคับได และการที่คณะกรรมการบริหารกิจการและ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบานซึ่งมีหนาที่ในการอนุญาต มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดี 
ใชนํ้าประปาหมูบาน โดยอางเหตุที่ผูขอใชนํ้าไมยินยอมใหวางทอเมนจายนํ้าดังกลาว 
ในที่ดินของตน ถือไดวาเปนกรณีที่มิไดบริหารกิจการประปาหมูบานเพื่อใหบริการ



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๒๙๓ 
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ประชาชนไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยขอ ๖ วรรคสี่ (๒) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปา
หมูบาน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  การจะนําขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมาใชบังคับกับเร่ืองใด เรื่องน้ัน
ตองเปนเร่ืองที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ เม่ือพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  กําหนดอํานาจหนาที่ประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ใหตองปฏิบัติ โดยการจัดใหมีนํ้าประปาแกราษฎรในหมูบานแลว คณะกรรมการบริหาร
กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานซึ่งตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อดําเนินการกิจการประปาจึงยอมตองดําเนินการเพ่ือมุงไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคในการจัดใหมีนํ้าประปาแกราษฎรในหมูบานดวยเชนกัน การจํากัดสิทธิ
ของราษฎรแมอาจกระทําไดแตตองอยูภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เมื่อกฎหมาย
ไมไดกําหนดใหการอนุญาตใหใชนํ้าประปาหมูบานตองฟงประชาคมเสียงขางมากกอน 
การอางประชาธิปไตยเสียงขางมากจึงเปนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีเพื่อมีคําสั่ง 
ไมอนุญาตใหผูใดใชนํ้าประปาหมูบานจึงไมอาจรับฟงได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เทศบาลตําบลกระหาด (องคการบริหารสวนตําบลกระหาด เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ไดกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินที่บานกันโจรง หมูที่ ๑ ตําบลกระหาด อําเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร โดยเวนบริเวณหนาบานของผูฟองคดีซ่ึงไดวางทอเมนจายนํ้าบริเวณ 
ริมถนนสาธารณะ เน่ืองจากผูฟองคดีไมยินยอมใหวางในเขตที่ดินของตน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มิไดติดตั้งมาตรวัดนํ้าใหแกผูฟองคดี  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตใชนํ้าประปา 
ตอคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน หมูที่ ๑ ตําบลกระหาด 
อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตไมไดรับอนุญาต ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเครงครัด
และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองอนุญาตใหผูฟองคดีใชนํ้าประปาตามที่ไดยื่นคําขอ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ในขณะที่ผูฟองคดียื่นคําขออนุญาตใชนํ้าประปาหมูบาน กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 
วาดวยการบริหารกิจการประปาของการประปา บานกันโจรง หมูที่ ๑ ตําบลกระหาด อําเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๔ ไดกําหนดความหมายของคําวา ทอเมนจายนํ้า หมายถึง  
ทอจายนํ้าที่การประปาวางผานหนาบานผูใชนํ้า สวนคําวา ทอภายนอก หมายถึง ทอจายนํ้า 
ที่ตอจากทอเมนถึงมาตรวัดนํ้าของผูใชนํ้า และคําวา ทอภายใน หมายถึง ทอจายนํ้าที่ตอจาก
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มาตรวัดนํ้าเขาไปภายในบานของผูใชนํ้า และขอ ๒.๙ กําหนดวา การติดตั้งมาตรวัดนํ้า จะตอง
ติดตั้งไวในที่เปดเผย และสามารถตรวจสอบไดสะดวก จากความหมายที่กําหนดในกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับดังกลาว จึงเห็นไดวา โดยปกติของการวางระบบทอนํ้าประปา โดยเฉพาะ 
ทอเมนจายนํ้าน้ัน จะวางผานหนาบานของผูใชนํ้าเพ่ือใหสามารถตอทอภายนอกที่ติดตั้ง 
มาตรวัดนํ้า ซ่ึงการที่กําหนดวามาตรวัดนํ้าจะตองอยูในที่เปดเผยสามารถตรวจสอบไดสะดวกนั้น 
จึงเปนที่เขาใจไดโดยทั่วไปวาหมายถึงการติดตั้งนอกเขตรั้วบานของผูใชนํ้า หากติดตั้งในที่ดิน
ของผูใชนํ้ายอมไมสะดวกตอการตรวจสอบดังกลาว  ดังนั้น จึงฟงไดวาการวางทอเมนจายนํ้า
โดยปกติจะตองวางผานหนาบานผูใชนํ้า หาจําเปนที่จะตองวางผานที่ดินของผูใชนํ้าไม ประกอบกับ
มาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
ยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ียอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  อีกทั้ง มาตรา ๑๓๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติใหเจาของที่ดิน
ยอมมีแดนกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินของตน และมาตรา ๑๓๓๗ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน 
บัญญัติใหบุคคลใดจะอางสิทธิใดเหนือที่ดินอันเปนเหตุใหเจาของที่ดินไดรับความเสียหายมิได 
การที่ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกกฎ ระเบียบ และขอบังคับประปาหมูบาน วาดวยระบบบริหาร
กิจการประปาหมูบานกันโจรง หมูที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตําบลกระหาด อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร 
ขอ ๑๑ กําหนดคํานิยามคําวา ทอเมนจายนํ้า หมายถึง ทอจายนํ้าที่การประปาวางผานหนาบาน
ผูใชนํ้าประปาจะตองวางไวในสวนของผูใชนํ้า ซ่ึงทอเมนประปาเปนทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
การกําหนดใหวางผานสวนของผูใช นํ้าจึงเปนการรอนสิทธิในที่ ดินของผูใช นํ้า  ดังน้ัน  
การกําหนดกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่มีเง่ือนไขบังคับเปนการรอนสิทธิผูขออนุญาตใชนํ้า 
จึงไมชอบดวยกฎหมายและไมอาจมีผลใชบังคับได หากผูขอใชนํ้าไมยินยอม การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ เห็นชอบกฎ ระเบียบ ขอบังคับดังกลาว ในสวนนี้ จึงไมชอบดวยกฎหมาย แตทั้งน้ีหาไดมีผล
ตอผูใชนํ้าที่ไดใหความยินยอมวางทอเมนจายนํ้าผานสวนของตนโดยสมัครใจไปแลวไม  
และเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองแกไขปญหาการวางทอเมนจายน้ําเพ่ือออมผานหนาที่ดิน
เฉพาะรายผูฟองคดีเทาน้ัน หาจําตองรื้อทอเมนจายนํ้าในสวนของผูใชนํ้ารายอ่ืนสวนใหญ 
หรือทั้งหมด อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินสาธารณประโยชน ขออางของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ที่วาการวินิจฉัยใหการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการกระทําที่ไมชอบจะเปนผลให
สมาชิกผูใชนํ้าสวนใหญตองรื้อทอเมนจายน้ํามาวางริมร้ัวนอกเขตสวนจะกอใหเกิดความเสียหาย
แกทรัพยสินสาธารณะของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจรับฟงได  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
มีอํานาจหนาที่บริหารกิจการประปาหมูบานกันโจรงเพื่อใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง 
และเพียงพอ การที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนราษฎรในหมูบานกันโจรงไดยื่นคําขออนุญาตใชนํ้าประปา
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีหนาที่ในการอนุญาต มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดี
ใชนํ้าประปาหมูบาน กรณีจึงมิไดเปนการบริหารกิจการประปาหมูบานเพ่ือใหบริการประชาชน
ไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยขอ ๖ วรรคส่ี (๒) ของระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจหนาที่ตามขอ ๔.๓ ของกฎ ระเบียบ และขอบังคับ  
วาดวยการบริหารกิจการประปาของการประปา บานกันโจรง หมูที่ ๑ ตําบลกระหาด อําเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กําหนดใหบริหารกิจการประปาตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ  
วาดวยการบริหารกิจการประปา และพิจารณาปรับปรุงและขยายระบบประปาใหสามารถบริการนํ้า
ไดอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว ก็ไมพบวามีกฎ ระเบียบ ขอบังคับใดที่หาม
มิใหอนุญาตแกผูขออนุญาต ซ่ึงเปนบุคคลที่ไมยินยอมใหวางทอเมนจายนํ้าผานสวนของตน 
หรือมีขอกําหนดวา หากจะใหบุคคลใดไดใช นํ้าประปาหรือไม อยางไร ใหเปนอํานาจ 
ของประชาคมหมูบานเสียงขางมาก 
  สวนขออางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่วา มติไมอนุญาตใหผูฟองคดีใชนํ้าประปา  
เปนการใชดุลพินิจตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และเปนวิธีปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย
ที่ตองเคารพเสียงขางมาก น้ัน  เห็นวา การจะนําขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมาใชบังคับ 
กับเรื่องใด เรื่องน้ันตองเปนเรื่องที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ เม่ือพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กําหนดอํานาจหนาที่ประการหนึ่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหตองปฏิบัติ 
โดยการจัดใหมีนํ้าประปาแกราษฎรในหมูบานแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือดําเนินการกิจการประปาจึงยอมตองดําเนินการเพ่ือมุงไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการจัดใหมีนํ้าประปาแกราษฎรในหมูบานดวยเชนกัน  
การจํากัดสิทธิของราษฎรแมอาจกระทําไดแตตองอยูภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้ง 
ในการอนุญาตใหราษฎรใดไดใชนํ้าประปาหมูบานหรือไม อยางไร กฎหมายไมไดกําหนด 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองฟงประชาคมเสียงขางมากกอนแตอยางใด และผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ไมอาจอางประชาธิปไตยเสียงขางมากเพ่ือมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีใชนํ้าประปาหมูบานได 
ประกอบกับขอเท็จจริงรับฟงไดวา การวางทอเมนจายนํ้าประปาไดฝงไวชิดแนวรั้วบานของผูฟองคดี
ทําใหไมมีผลกระทบตอการสรางรางระบายน้ํา ขออางของผูถูกฟองคดีที่ ๒ วาการวางทอเมนจายน้ํา
ในที่ดินของผูฟองคดีเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทอเมนจายนํ้าประปาอันเกิดจาก 
การกอสรางรางระบายน้ํา จึงไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได คําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดี 
ใชนํ้าประปานั้น จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทําละเมิด  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองกระทําการใหมีการวางทอประปาเพื่อใหผูฟองคดีใชนํ้าประปาหมูบานได
ตามคําขอตอไป  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการอนุญาตใหผูฟองคดีใชนํ้าประปา 
และตอทอจายน้ําภายนอกจากทอเมนจายนํ้าจนถึงมาตรวัดนํ้าของผูฟองคดี โดยใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ กํากับดูแลการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหเปนไปตามคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๙/๒๕๕๗) 
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 ๓.๒ การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
 

  ถนนสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเจาของไดแสดงเจตนาโดยชัดแจง
ที่จะสงวนสิทธิในที่ดินและไดจดทะเบียนเปนทางภาระจํายอมไว แมจะฟงไดวาประชาชน
ไดอาศัยเปนทางเขาออกสูทางสาธารณะมาหลายสิบปก็ไมทําใหถนนดังกลาวกลายสภาพ
เปนถนนสาธารณประโยชน  ดังน้ี กรุงเทพมหานครจึงไมมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่จะตองพัฒนาและปรับปรุง
รวมทั้งติดตั้งไฟฟาสาธารณะในถนนซอยดังกลาว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสี่และประชาชนที่อยูอาศัยในซอยบุรีธารไดใชถนนซอยบุรีธาร 
เปนทางเดินเขาออกสูถนนมิตรภาพมาโดยตลอด แตถนนซอยบุรีธารขาดการทํานุบํารุง
ซอมแซมและไมมีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ไมมีทอระบายน้ํา ถนนเปนหลุมเปนบอ เม่ือฝนตก
นํ้าจะทวมขัง ผูฟองคดีทั้งสี่และประชาชนในซอยบุรีธารจึงมอบหมายใหนาย ว. รองเรียน 
ตอสํานักงานเขตสวนหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือขอใหดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
และปรับปรุงถนนซอยบุรีธาร แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
มิไดดําเนินการ โดยอางวาซอยบุรีธารเปนถนนสวนบุคคลซึ่งเจาของที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๗) สงวนสิทธิครอบครองอยู ผูฟองคดีทั้งสี่ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงซอยบุรีธาร และติดตั้งไฟฟาในซอยบุรีธาร 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีที่  ๑  โดยผู อํานวยการเขตสวนหลวง  และผูถูกฟองคดีที่  ๒  
โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ในการบํารุงรักษาทางบกและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะซ่ึงถือเปนการสาธารณูปโภคในถนนสาธารณประโยชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ 
ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖)๒๑ และ (๑๕)๒๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

                                                            
๒๑-๒๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ ดําเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครในเร่ืองดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๕) การสาธารณูปโภค 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ถนนซอยบุรีธารมิไดมีการจดทะเบียน
แบงหักเปนถนนสาธารณประโยชน  อีกทั้ง สภาพที่ดินซอยบุรีธารดานทายซอยติดคลองเคล็ด
อันมีลักษณะเปนซอยตัน ทําใหประชาชนซึ่งอยูในซอยติดกันไมอาจใชสัญจรได แตหากมีการ 
ใชประโยชนเฉพาะกลุมบุคคลท่ีอยูในซอยบุรีธารเทาน้ัน ทั้งไมปรากฏวาถนนพิพาทดังกลาว 
มีหนวยราชการใดดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงที่จะเปนขอสนับสนุนใหเห็นไดวานาย ซ.  
เจาของเดิมไดมีเจตนาอุทิศ หรือสละที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชนแตอยางใด และเม่ือ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๗ รับมรดกที่ดินดังกลาวจากนาย ซ. ไดแสดงเจตนา 
โดยชัดแจงที่จะสงวนสิทธิในที่ดินโดยจดทะเบียนเปนทางภาระจํายอมไว และแมจะฟงไดวา
ประชาชนผูอยูอาศัยในซอยบุรีธารอาศัยถนนซอยบุรีธารเปนทางเขาออกสูถนนมิตรภาพ 
มาหลายสิบป ก็ไมทําใหถนนซอยบุ รีธารซ่ึงเปนถนนสวนบุคคลกลายสภาพเปนถนน
สาธารณประโยชน เม่ือถนนดังกลาวตกเปนภาระจํายอมผูฟองคดีทั้งสี่ซ่ึงเปนเจาของสามยทรัพย
จึงมีสิทธิใชสอยทางภาระจํายอม แตตองรับภาระในคาใชจายเพ่ือการบํารุงรักษา ซอมแซม 
ทางภาระจํายอมดวยตนเองตามมาตรา ๑๓๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และเม่ือถนนซอยบุรีธารมิใชถนนสาธารณประโยชน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงไมมีหนาที่ที่จะตองพัฒนาและปรับปรุง รวมทั้งติดตั้งไฟฟาสาธารณะในถนนซอยดังกลาว  
ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงดวยวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพยายามดําเนินการ 
เพ่ือแกไขเยียวยาความเดือดรอนใหแกผูฟองคดีทั้งสี่และชาวบานในซอยบุรีธารโดยการ 
ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนซอยดังกลาว และแมจะไดรับแจงจากการไฟฟานครหลวง 
เขตบางพลี วาถนนซอยบุรีธารเปนถนนสวนบุคคลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ยังมีหนังสือแจงขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๗ ใหความยินยอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการปรับปรุง
และติดตั้งไฟสองสวางเพ่ือประโยชนแกสวนรวมตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยสินที่ประชาชนใชสอยรวมกัน  
พ.ศ. ๒๕๓๗ แตไมอาจดําเนินการไดเน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๗ ซ่ึงเปน
เจาของที่ดินไมยินยอม กรณีจึงฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดละเลย 
ตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๑๕)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ แตอยางใด  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๓/๒๕๕๖) 
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บทที่ ๑๐ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 
๑. อาหารและยา 
 

 กรณีที่กรรมการผูจัดการของบริษัทผูไดรับอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
เพื่อจําหนายและเปนเจาของผลิตภัณฑเสริมอาหารซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการให
แมกนีเซียม ใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพเขาลักษณะเปนการอวดอางถึงสรรพคุณ 
คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑวาสามารถปองกัน บําบัด รักษา หรือบรรเทา
โรคเอดสได แตจากการตรวจวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญกลับพบวา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ดังกลาวมีปริมาณแมกนีเซียมและสีไมตรงตามที่ย่ืนขออนุญาตใชฉลากอาหาร และ
ปริมาณโปรตีนจากผลิตภัณฑดังกลาวก็เกินกวาคาที่กําหนดไวในสูตรการผลิต  อีกทั้ง 
ยังมีผลเปน non reactive ตอการตรวจ HIV-1 Antigen ELISA Test System การกระทํา
ของกรรมการผูจัดการดังกลาว จึงเปนการโฆษณาอันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวง 
ใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร อันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีอํานาจตามมาตรา ๔๒ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคําสั่งใหระงับการโฆษณาดังกลาวได  
 สวนกรณีการออกคําสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ดังกลาวน้ัน เม่ือผูได รับอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตอาหารฯ ไมไดประกอบกิจการ  
ณ สถานที่ผลิตอาหารเดิมตามที่ไดรับอนุญาต แตไดยายไปประกอบกิจการยังสถานที่ผลิต
แหงใหม โดยอยูระหวางดําเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารแหงใหมน้ัน ถือเปน
กรณีที่ไดมีการเลิกกิจการ ณ สถานที่ผลิตเดิม อันเขาหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยามีอํานาจสั่งยกเลิกสารบบอาหารสําหรับผลิตภัณฑดังกลาวไดตามขอ ๙.๘ 
ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการเก่ียวกับ 
เลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ คําสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารของ
คณะกรรมการอาหารและยาจึงชอบดวยกฎหมาย 
 สําหรับคําสั่งใหระงับการผลิต การจําหนาย ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่พิพาทน้ัน  
เม่ือคําสั่งดังกลาวออกตามมติของคณะกรรมการอาหารอันประกอบดวยนักวิชาการ 
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ซึ่งใหความเห็นวา ผลิตภัณฑเสริมอาหารพิพาท



 
 
๓๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ไมมีคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา การที่เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ ส่ังระงับ 
การผลิต การจําหนาย ผลิตภัณฑดังกลาว จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
 สวนในเร่ืองการพักใชใบอนุญาตผลิตอาหารน้ัน เม่ือปรากฏวาผูไดรับอนุญาต 
ใหตั้งโรงงานผลิตอาหารพิพาท กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ 
ดวยการโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเปนเท็จหรือ 
เปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร การท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ 
อาหารและยาอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาหาร ออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตของผูไดรับอนุญาตใหตั้งโรงงาน 
ผลิตอาหารดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  

ใหตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนายเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไดรับเลขสารบบอาหาร 
สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหาร ๔ รายการ คือ วี-๑ วี-๒ วี-๓ และวี-๔  ตอมา หนังสือพิมพไดลงขาว
การใหสัมภาษณของกรรมการผูจัดการของผูฟองคดีโดยกลาวอางถึงสรรพคุณ คุณประโยชน
หรือคุณภาพของผลิตภัณฑดังกลาว ในลักษณะที่วาเปนผลิตภัณฑที่สามารถปองกัน บําบัด 
รักษาหรือบรรเทาโรคเอดสได ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา การกระทําของผูฟองคดีเปนการโฆษณา
อันเปนเท็จ และเปนการโฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ 
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
จึงไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ (๑) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน สั่งใหผูฟองคดีระงับ 
การโฆษณาผลิตภัณฑอาหารดังกลาว  นอกจากน้ี ยังพบวาผูฟองคดีไดมีการยายสถานที่ผลิต 
ที่ไดรับอนุญาตเดิมไปยังสถานที่แหงใหม และมีเจตนาที่จะยกเลิกสถานท่ีผลิตแหงเดิม 
โดยปริยาย ประกอบกับเม่ือพิจารณาขอมูลจากการใหสัมภาษณของผูฟองคดีในการโฆษณาวา
ผลิตภัณฑเสริมอาหารสามารถบําบัด ปองกัน รักษาโรคเอดสได จึงเห็นวา ผูฟองคดีมีเจตนา
เปลี่ยนวัตถุประสงคผลิตภัณฑอาหารเปนยา รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) รักษาราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังยกเลิกเลขสารบบอาหาร 
ของผลิตภัณฑเสริมอาหารทั้ง ๔ รายการของผูฟองคดี ตามขอ ๙.๕ และ ขอ ๙.๘ ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ 
๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ และการที่กรรมการผูจัดการของผูฟองคดีใหสัมภาษณหนังสือพิมพ 
ระบุสรรพคุณของผลิตภัณฑดังกลาวโดยไมมีผลการวิจัยหรือขอมูลทางวิชาการที่พิสูจนไดน้ัน  



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๐๑ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา อาหารดังกลาวไมมีคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ
ตามที่โฆษณา จึงมีคําสั่งระงับการผลิตและจําหนายอาหารดังกลาวตามมาตรา ๔๒ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ  อีกทั้ง เม่ือพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเก็บตัวอยาง
อาหารผลิตภัณฑเสริมอาหารจํานวน ๔ รายการ สงตรวจ วิเคราะหสี และแมกนีเซียม  
ผลการตรวจวิเคราะหพบวาผลิตภัณฑขางตนมีปริมาณแมกนีเซียมและสีไมตรงตามที่ยื่น 
ขออนุญาตใชฉลากอาหาร และยังพบผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อยูในสภาพพรอมจําหนาย 
และแจงวาผลิตจากสถานที่ผลิตเดิม แตไมมีการแสดงฉลากอาหารภาษาไทยและไมแสดง 
วัน เดือน ป ที่ผลิต และวันที่ควรบริโภคกอน บนฉลากอาหารดานนอก ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา 
การกระทําของผูฟองคดีเปนการฝาฝนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เรื่อง ฉลาก ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงใชอํานาจ
ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตของผูฟองคดีเปนเวลา ๑๒๐ วัน ผูฟองคดีเห็นวา
คําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายจึงไดยื่นอุทธรณ  ตอมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๗) ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีแลว มีมติยืน 
ตามคําสั่งเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งและมติ
ดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
จากขอเท็จจริงในคดี ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย  

โดยผลิตภัณฑอาหารทั้ง ๔ รายการ ไดรับเลขสารบบอาหารสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหาร  
โดยมีจุดประสงคหลักคือใหแมกนีเซียมเทาน้ัน ซ่ึงจากการที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารจํานวน ๔ รายการ ไปตรวจวิเคราะหหาสีและแมกนีเซียม 
ปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโน ผลการตรวจวิเคราะหจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวา 
ผลิตภัณฑทั้ง ๔ รายการ มีปริมาณแมกนีเซียมและสีไมตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใชฉลากอาหาร 
ผลการตรวจวิเคราะหจากกรมอนามัย พบวา ผลิตภัณฑทั้ง ๔ รายการ มีปริมาณโปรตีน 
จากขาวโพดเกินคาจากสูตรการผลิต รวมทั้งผลการตรวจวิเคราะหจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวา จากการตรวจโดยเทคนิคจุลทรรศนอิเลกตรอน
ปรากฏวามีชิ้นสวนที่มีรูปรางและขนาดไมแนนอน และไมสามารถระบุวาชิ้นสวนที่ตรวจพบ 
คืออะไร และพบวาสิ่งที่สงตรวจเปน non reactive ตอการตรวจ HIV-1 Antigen ELISA Test System  
ดังน้ัน การที่กรรมการผูจัดการของผูฟองคดีไดใหสัมภาษณในลักษณะที่วาผลิตภัณฑดังกลาว
สามารถปองกัน บําบัด รักษา หรือบรรเทาโรคเอดสได จึงเขาลักษณะเปนการอวดอาง 



 
 
๓๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถึงสรรพคุณ คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ และเปนการโฆษณาอันเปนเท็จ 
หรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร อันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๐๑  
แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงมีหนาที่หลักในการพิทักษประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูบริโภค จึงมีอํานาจตามมาตรา ๔๒ (๒)๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ออกคําส่ังเปนหนังสือใหระงับการโฆษณาดังกลาวได แตเน่ืองจากการจะใชอํานาจออกคําสั่งระงับ
การโฆษณาอาหารตามมาตรา ๔๒ (๒) ไดน้ัน ตองเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ เห็นวาอาหารดังกลาว
ไมมีคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา ซึ่งไมปรากฏขอเท็จจริงวากอนออกคําสั่ง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมีความเห็นดังกลาว คําส่ังระงับการโฆษณาจึงเปนคําส่ังที่ไมไดทําตาม
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงมีผลตอความชอบดวยกฎหมาย
ของคําสั่งทางปกครอง  อยางไรก็ตาม เม่ือตอมาในการประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีมติเห็นชอบ 
ใหระงับการโฆษณาผลิตภัณฑของผูฟองคดี กรณีจึงถือวาคําส่ังระงับโฆษณาเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมายแลว  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ ประกอบมาตรา ๔๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ 
และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๔)๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
สวนกรณีที่ผูฟองคดีไดใหสัมภาษณผูสื่อขาวแลวตอมามีการลงพิมพบทสัมภาษณ ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาขอความโดยรวมแลวพบวาขาวที่ลงในหนังสือพิมพฉบับดังกลาวไมเปนประโยชน
ในทางการคาของผูฟองคดี  ดังน้ัน การกระทําของผูฟองคดีจึงไมเปนความผิดตามมาตรา ๔๑๔ 

                                                            
๑-๒ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๔๐ หามมิใหผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวง 

ใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร 
 มาตรา ๔๒ เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภค ใหผูอนุญาตมีอํานาจส่ังเปนหนังสืออยางใด
อยางหน่ึงดังน้ี 
 (๑) ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณา ระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นวาเปนการโฆษณา
โดยฝาฝนมาตรา ๔๑ 
 (๒) ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจําหนายอาหาร หรือผูทําการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต การนําเขา การจําหนาย 
หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารดังกลาวไมมีคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา 

๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๑ คําส่ังทางปกครองที่ออกโดยการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี ไมเปนเหตุใหคําส่ัง 
ทางปกครองน้ันไมสมบูรณ  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) คําส่ังทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อื่นใหความเห็นชอบกอน ถาเจาหนาที่น้ันไดใหความเห็นชอบในภายหลัง 

๔ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือส่ิงพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง 
ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวน้ันใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๐๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมอาจอางเหตุน้ีเพ่ือใชอํานาจตามมาตรา ๔๒ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ในการสั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑอาหารของผูฟองคดี 

สําหรับคําสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารนั้น จากขอเท็จจริงพบวา ผูฟองคดีไมได 
ประกอบกิจการ ณ สถานที่ผลิตอาหารเดิมตามที่ไดรับอนุญาต แตไดยายมาประกอบการ 
ยังสถานที่ผลิตแหงใหม โดยไดดําเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ณ สถานที่แหงใหมแลว 
แตยังอยูในระหวางขั้นตอนการออกใบอนุญาตของผูถูกฟองคดีที่ ๒  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดี 
ไดเลิกกิจการ ณ สถานที่ผลิตเดิม จึงเขาหลักเกณฑตามขอ ๙.๘๕ ของระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสําหรับผลิตภัณฑ
เสริมอาหารของผูฟองคดีได และแมเหตุที่วาผูฟองคดีมีเจตนาเปลี่ยนวัตถุประสงคของอาหาร 
ไปเปนยาตามขอ ๙.๕๖ ของระเบียบฉบับเดียวกัน จะไมมีอยูในคําสั่งทางปกครอง และผลิตภัณฑ
ของผูฟองคดีจะไดเปลี่ยนวัตถุประสงคจากอาหารไปเปนยาแลวหรือไม ก็ไมทําใหคําสั่งดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะผูถูกฟองคดีมีอํานาจตามขอ ๙.๘ ของระเบียบดังกลาว ในการยกเลิก
เลขสารบบอาหารสําหรับผลิตภัณฑของผูฟองคดีไดอยูแลว  ดังน้ัน คําส่ังยกเลิกเลขสารบบอาหาร
สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูฟองคดี จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 

สวนคําสั่งระงับการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑอาหาร  ๔ รายการของผูฟองคดีน้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงประกอบดวยคณะบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ 
ในดานตาง ๆ รวมเปนกรรมการ ไดใหความเห็นวาผลิตภัณฑอาหารดังกลาวไมมีคุณประโยชน 
คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา และมีมติใหระงับการผลิต การจําหนาย ผลิตภัณฑ
ดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
อาหารฯ สั่งระงับการผลิต และการจําหนายผลิตภัณฑที่พิพาท จึงเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนด อันชอบดวยกฎหมายแลว 

                                                            
๕-๖ ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๙ ใหผูอนุญาตมีอํานาจส่ังยกเลิกใบสําคัญการใชฉลากอาหารเดิมหรือหลักฐานการไดเลขสารบบอาหาร

แลวแตกรณี ถาปรากฏวาอาหารน้ันมีลักษณะดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๙.๕ เปนอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงคเปนยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษ เคร่ืองสําอาง 
หรือเคร่ืองมือแพทย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๙.๘ เปนอาหารที่ตรวจพบวาสถานที่ผลิตอาหารไดเลิกกิจการแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๓๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สําหรับกรณีคําสั่ งพักใช ใบอนุญาตผลิตอาหารน้ัน เ ม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดว า  
จากการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารทั้ง ๔ รายการ สงตรวจวิเคราะหสีและแมกนีเซียม 
ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยและกรมอนามัย พบวา ผลิตภัณฑทั้ง ๔ รายการ มีปริมาณ
แมกนีเซียมและสีไมตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใชฉลากอาหาร และมีปริมาณโปรตีนจากแปงขาวโพด
เกินคาที่กําหนดไวตามสูตร  นอกจากน้ี ยังพบผลิตภัณฑอยูในสภาพพรอมจําหนายและแจงวา
ผลิตจากสถานที่เดิม แตไมมีการแสดงฉลากภาษาไทย ไมแสดงวัน เดือน ป ที่ผลิต วันที่ 
ควรบริโภคกอน บนฉลากอาหารดานนอก จึงเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีเปนการฝาฝน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เร่ือง ฉลาก ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐)๗ 
แห งพระราชบัญญัติอาหารฯ   นอกจากนี้  ผูฟ องคดีไดกระทําการฝาฝนมาตรา  ๔๐  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
อันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ใชอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยความเห็นชอบ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีคําส่ังพักใชใบอนุญาตของผูฟองคดีเปนเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน จึงเปนคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว แมในคําส่ังพิพาทจะไมไดแจงวาฉลากไมถูกตองอยางไร และฝาฝน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขขอไหน แตคําสั่งพักใชใบอนุญาตดังกลาวไดอางเหตุที่ผูฟองคดี
กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๐ โดยโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
อันเปนเท็จหรือเปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร อันเปนการไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติอาหารฯ ซ่ึงกรณีดังกลาวเพียงกรณีเดียว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็มีอํานาจออกคําส่ังพักใชใบอนุญาตของผูฟองคดีเปนเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันได
ตามความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๘/๒๕๕๖) 
 

                                                            
๗-๘ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๖ เพื่อประโยชนแกการควบคุมอาหาร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๐) กําหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ซ่ึงจะตองมีฉลาก 

ขอความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการโฆษณาในฉลาก 
 มาตรา ๔๖ เม่ือปรากฏตอผูอนุญาตวาผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือประกาศ
ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือในกรณีที่ปรากฏผลจากการตรวจพิสูจนวาอาหารซ่ึงผลิตโดยผูรับอนุญาตผูใดเปนอาหารไมบริสุทธิ์
ตามมาตรา ๒๖ เปนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เปนอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ เปนอาหารหรือภาชนะบรรจุที่นาจะเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 
โดยมีกําหนดคร้ังละไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
จะส่ังพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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๒. การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
 

 ๒.๑ การผอนผันใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
 

  การออกประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กําหนดจุดผอนผันใหจําหนาย
สินคา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แมจะเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
ในโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนที่มีจุดประสงคใหคนยากจนในพื้นที่ไดมีโอกาสเขาถึง
แหลงเงินทุนและไดประกอบอาชีพโดยสุจริต แตการออกประกาศดังกลาวก็ตองคํานึงถึง
ความเดือดรอนเสียหายที่บุคคลอ่ืนไดรับดวย  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาบริเวณที่ 
เจาพนักงานทองถิ่นไดจัดใหผูจําหนายสินคาเขามาตั้งแผงลอยนั้น อยูชิดติดแนวกําแพง
และประตูเขาออกของโรงเรียน  อีกทั้ง ยังกําหนดใหเริ่มจําหนายสินคาในวันทําการ
ตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ทําใหบริเวณดังกลาวไมเปนระเบียบ เกิดความสกปรก 
มีกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล และเกิดอุบัติเหตุเปนประจํา กรณียอมแสดงใหเห็นวา 
ภายหลังจากการมีประกาศดังกลาวแลว เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดูแลความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในการสัญจร ตลอดจนความสะอาดบนถนนสาธารณะ 
ไดอยางเพียงพอตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ การประกาศกําหนด
จุดผอนผันใหจําหนายสินคาดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีที่ ๒ ทําสัญญาเชาที่ดินจากผูฟองคดีที่ ๑ เพ่ือดําเนินกิจการโรงเรียน 
วชิรานุกูลและโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค จังหวัดสงขลา ซ่ึงตลอดระยะเวลาของการดําเนินกิจการ
โรงเรียนดังกลาว จะมีผูคานําสินคาเขามาตั้งแผงลอยและรถเข็นจําหนายอาหารตาง ๆ ตลอดแนว
ถนนทะเลหลวงบริเวณหนาที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ และโรงเรียนของผูฟองคดีที่ ๒ ทุกวันมานาน
เปนระยะเวลาประมาณ ๒๐ ป โดยจัดตั้งรานคาชิดติดกับแนวกําแพงและประตูเขาออกโรงเรียน
ของผูฟองคดีที่ ๒ ออกมา ๒.๑๐ เมตร และล้ําเขาไปบนผิวถนนอีก ๒ เมตร ทําใหสภาพการจราจร
บริเวณดังกลาวคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุเปนประจํา  อีกทั้ง ยังทําใหบริเวณรั้วและถนนหนาโรงเรียน
เกิดความสกปรก มีการเทสิ่งสกปรกในคูระบายน้ํา สงกลิ่นเหม็นอยางรุนแรง สภาพแวดลอม 
ไมเหมาะสมและไมเปนระเบียบ ทําใหโรงเรียนของผูฟองคดีที่ ๒ ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพและภาพลักษณสถาบันสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวชิรานุกูล
และโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิคของผูฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือรองเรียนขอใหนายกเทศมนตรี 
นครสงขลา (ผูถูกฟองคดี) แกไขปญหาดังกลาว แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย 
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  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลไดมีนโยบายในการแปลงสินทรัพยเปนทุน  
โดยในสวนของกระทรวงมหาดไทยที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรับผิดชอบ คือ สินทรัพย 
อันเนื่องมาจากการใชที่หรือทางสาธารณะประกอบธุรกิจการคาเฉพาะพื้นที่ที่เปนจุดผอนผัน 
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศผอนผันตามกฎหมาย ผูถูกฟองคดีจึงมีประกาศเทศบาล 
นครสงขลา เร่ือง กําหนดจุดผอนผันใหจําหนายสินคา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยกําหนดให
ถนนทะเลหลวงเปนจุดผอนผันใหจําหนายสินคา ระหวางเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา  
๒๔.๐๐ นาฬิกา สวนวันหยุดเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ซ่ึงบริเวณจุดผอนผัน
ดังกลาวรวมถึงหนาโรงเรียนของผูฟองคดีที่ ๒ ดวย ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการดําเนินการ
ดังกลาวมีลักษณะเปนการรับรองใหแกผูจําหนายสินคาสามารถจําหนายสนิคาทุกชนิดไดอยางถาวร
ตลอดแนวหนาโรงเรียนของผูฟองคดีที่ ๒ ทําใหบริเวณหนาโรงเรียนของผูฟองคดีที่ ๒  
เปนแหลงเสื่อมโทรม และไดรับความเดือดรอนเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีขนยายพอคาแมคาทั้งหมด รวมทั้งทรัพยสินและบริวารออกไปจาก
บริเวณแนวถนนทะเลหลวง และบริเวณหนาโรงเรียนวชิรานุกูลและโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค
ของผูฟองคดีที่ ๒ และใหผูถูกฟองคดียกเลิกเพิกถอนหรือระงับโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน
ใหผูจําหนายสินคาและระงับการใหสินเชื่อตามโครงการดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือผูถูกฟองคดีเปนเจาพนักงานทองถิ่นในเขตเทศบาลนครสงขลาตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ยอมมีอํานาจประกาศผอนผันใหมีการปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบนถนน หรือใน 
สถานสาธารณะ หรือใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนที่ปรุงอาหารเพ่ือขายหรือจําหนายใหแก
ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะในระหวางวันเวลาที่กําหนด  ทั้งน้ี ดวยความเห็นชอบ

                                                            
๙ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 
  (๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
  (๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๖) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน สําหรับ
ในเขตราชการสวนทองถ่ินน้ัน 

 ฯลฯ ฯลฯ 
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ของเจาพนักงานจราจรตามมาตรา ๒๐๑๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงแมประกาศดังกลาว 
จะเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดประสงคใหประชาชนโดยเฉพาะคนยากจน 
ในพ้ืนที่ไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนและไดประกอบอาชีพโดยสุจริต มีรายไดอันสงผลใหเกิด
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยรวม ประกอบกับกอนที่ผูถูกฟองคดี 
จะมีประกาศพิพาท ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดพ้ืนที่ผอนผัน และคณะกรรมการ 
จัดระเบียบการจําหนายและคัดเลือกผูจําหนายสินคาในที่สาธารณะเพ่ือดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖  
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวยผูถูกฟองคดีในฐานะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลาในฐานะเจาพนักงานจราจร และสวนราชการท่ีมีหนาที่
จัดความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ตามกฎหมาย ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  
และผูแทนภาคประชาชน โดยมีอาจารยใหญ ผูชวยฝายปกครอง และผูชวยฝายอาคารสถานที่
ของโรงเรียนวชิรานุกูลของผูฟองคดีที่ ๒ รวมเปนกรรมการในฐานะตัวแทนภาคประชาชน 
อยูดวยก็ตาม แตหากประกาศดังกลาวมีผลกระทบตอผูฟองคดีทั้งสอง ผูถูกฟองคดีก็ตองคํานึงถึง
ความเดือดรอนเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับดวย เม่ือผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการ
สถานศึกษา นอกจากจะมีหนาที่อบรมใหความรูทางวิชาการและปลูกฝงระเบียบวินัยแลว ยังตอง
ดูแลคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งภายในและภายนอก โดยมาตรฐานภายนอกโรงเรียนนั้น ตองมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียนและบุคคลที่เก่ียวของดวย  
ดังน้ัน เม่ือการจําหนายสินคาบริเวณหนาโรงเรียนวชิรานุกูลมีความไมเปนระเบียบ เกิดความแออัด 
สกปรก และทอระบายน้ํามีกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการจําหนายสินคา และการจราจร
คับคั่ง เกิดอุบัติเหตุบอยคร้ัง ซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนของโรงเรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผูฟองคดีทั้งสองยอมไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากประกาศของผูถูกฟองคดี 

                                                            
 ๑๐ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใด 
(๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
(๒) ใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจําหนายใหแกประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
(๓) ขายหรือจําหนายสินคาซ่ึงบรรทุกบนรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ 
ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกการปรุงอาหารหรือการขายสินคาตาม (๑) หรือ (๒) ในถนนสวนบุคคลหรือ 

ในบริเวณที่เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศผอนผันใหกระทําไดในระหวางวัน เวลาที่กําหนด ดวยความเห็นชอบ
ของเจาพนักงานจราจร 



 
 
๓๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  นอกจากน้ี ขอเท็จจริงปรากฏวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต ๑  
เคยมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีที่ ๒ ปรับปรุงสภาพแวดลอมหนาโรงเรียน เน่ืองจากมีตัวแทน
ผูปกครองโรงเรียนวชิรานุกูลรองเรียนกรณีดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นวา ภายหลังจากมีประกาศ
พิพาทแลว ผูถูกฟองคดีไมอาจดูแลความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในการสัญจร 
ตลอดจนความสะอาดบนถนนสาธารณะไดอยางเพียงพอตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)๑๑ มาตรา ๕๓ (๕)๑๒ มาตรา ๕๖ (๑)  
และ (๔)๑๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒) (๑๗) (๑๘)  
และ (๒๗)๑๔ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 

                                                            
๑๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๖ ลงวันที่ ๑๓  

ธันวาคม ๒๕๑๕ 
มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗  

มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๕๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 
(๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๔ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๐๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๓๑๕ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ประกอบกับประกาศดังกลาวไมไดกําหนดใหเวนระยะหาง
บริเวณหนาประตูโรงเรียนวชิรานุกูลแตละดาน ทําใหเขาออกโรงเรียนไดไมสะดวก ผูถูกฟองคดี
จึงควรกําหนดพ้ืนที่การจําหนายสินคาโดยเวนระยะหางบริเวณประตูเขาออกโรงเรียนวชิรานุกูล
แตละดานไมนอยกวา ๓ เมตร สวนการกําหนดใหเร่ิมจําหนายสินคาในวันทําการตั้งแตเวลา 
๑๗.๐๐ นาฬิกา ยอมมีผลกระทบตอการสัญจรของครู นักเรียน ผูปกครองซึ่งทยอยเดินทางออกจาก
โรงเรียน รวมทั้งประชาชนที่เก่ียวของ  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงควรกําหนดเวลาใหจําหนายสินคา
ระหวางเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ในวันทําการ สวนวันหยุดราชการ 
ใหจําหนายสินคาเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ตามที่กําหนดไวเดิม  พิพากษา
ใหเพิกถอนประกาศเทศบาลสงขลา เร่ือง กําหนดจุดผอนผันใหจําหนายสินคา ลงวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยใหมีผลนับแตศาลมีคําพิพากษาแลว ๖๐ วัน โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับ
แนวทางการปฏิบัติตามคําพิพากษาวา ผูถูกฟองคดีควรออกประกาศใหมโดยกําหนดเวลา 
เริ่มจําหนายสินคาในวันทําการตั้งแตเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา เปนตนไป และใหเวนระยะหางบริเวณ
ทางเขาออกโรงเรียนวชิรานุกูลแตละดานไมนอยกวา ๓ เมตร (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๘๗/๒๕๕๖) 
 

  แมเจาพนักงานทองถิ่นจะมีอํานาจออกประกาศผอนผันใหจําหนายสินคา 
ในที่สาธารณะในระหวางวัน เวลาที่กําหนด โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรได
ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไมตองผานการพิจารณาของสภาเทศบาลหรือตองทํา
ประชาพิจารณกอนก็ตาม แตการจะดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการผอนผันใหจําหนาย
สินคาในที่สาธารณะดังกลาว เจาพนักงานทองถิ่นก็ตองดําเนินการใหถูกตอง เหมาะสม 
เปนธรรม และเปนประโยชนแกปจเจกบุคคลและสวนรวมดวย  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวา
เจาของอาคารบริเวณท่ีกําหนดใหเปนจุดผอนผันไดย่ืนคํารองขอใหเวนทางเขาออก 
หนาอาคาร และเจาพนักงานทองถิ่นไดกันทางเขาออกใหโดยมีความกวางตามที่บุคคล
ทั่วไปสามารถเขาออกได และเหมาะสมตอสัดสวนของพ้ืนที่อาคาร แมจะมิไดมีขนาด

                                                            
๑๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๓๓ หามมิใหผูใดเทหรือทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย นํ้าโสโครกหรือส่ิงอืน่ใดลงบนถนนหรือในทางนํ้า 
ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกเจาของ หรือผูครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซ่ึงจอดหรืออยูในทองที่

ที่เจาพนักงานทองถ่ินยังไมไดจัดสวมสาธารณะหรือภาชนะสําหรับทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 



 
 
๓๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มากเทากับที่เจาของอาคารรองขอ แตก็ถือเปนกรณีการดําเนินการโดยถูกตอง เหมาะสม 
เปนธรรม และเปนประโยชนแกปจเจกบุคคลและสวนรวมแลว  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ขณะที่เทศบาลเมืองหัวหิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ยังเปนเทศบาลตําบลหัวหิน 
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) หรือนายกเทศมนตรีตําบลหัวหินในขณะนั้น  
ไดออกประกาศเทศบาลตําบลหัวหิน เรื่อง การผอนผันใหจําหนายสินคาในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๕ กําหนดใหถนนเดชานุชิต ตั้งแตมุมธนาคารศรีนครจรดถนนเลียบทางรถไฟ 
เปนจุดผอนผันใหจําหนายสินคาบนผิวจราจรไดตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา 
โดยสวนหนึ่งเปนบริเวณหนาอาคารเลขที่ ๙๔/๕ และเลขที่ ๙๔/๔ ของผูฟองคดีและนางสาว น. 
นองสาวของผูฟองคดี ผูฟองคดีและนางสาว น. จึงไดยื่นคํารองถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอให
เวนทางเขาออกหนาอาคารดังกลาว ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตกลงกับผูประกอบการคา 
ในการลดพื้นที่แผงคาจากขนาดกวางแผงละ ๒ เมตร เหลือกวางแผงละ ๑.๖๕ เมตร เพ่ือกันพ้ืนที่
เปนทางเขาออกหนาอาคารทั้งสองหลังใหมีขนาดกวาง ๑.๔๐ เมตร  หลังจากนั้น ในวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกใบอนุญาตใหนางสาว น. ประกอบกิจการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่ซ่ึงกันไวเปนทางเขาออกหนาอาคาร โดยใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุ
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดตออายุใบอนุญาตหรืออนุญาต
ใหผูใดจําหนายสินคาในพื้นที่บริเวณทางเขาออกดังกลาวอีก  ตอมา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอใหเวนทางเขาออกหนาอาคารเลขที่ ๙๔/๕ อีกคร้ัง 
โดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือดังกลาวไวแลวแตมิไดดําเนินการตามคําขอ 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศ
เทศบาลตําบลหัวหิน เรื่อง การผอนผันใหจําหนายสินคาในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๕ หรือใหผูถูกฟองคดีทั้งสองจัดใหผูประกอบการคาเวนทางเขาออกบริเวณหนาอาคาร 
ของผูฟองคดีเทากับความกวางของตัวอาคารขนาดกวาง ๔ เมตร 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยท่ีมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นในการประกาศ
ผอนผันใหขายหรือจําหนายสินคาบนถนนหรือในที่สาธารณะในระหวางวันและเวลาที่กําหนด  
โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือนายกเทศมนตรีตําบลหัวหิน 
ในขณะนั้น ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ เดียวกัน  
โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงมีอํานาจออกประกาศ
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เทศบาลตําบลหัวหิน เรื่อง การผอนผันใหจําหนายสินคาในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๕ ไดโดยชอบตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
  สําหรับขอกลาวอางของผูฟองคดีที่วา ประกาศฉบับดังกลาวออกโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดผานการพิจารณาโดยสภาเทศบาลตําบลหัวหินและมิไดมีการทํา
ประชาพิจารณ น้ัน เห็นวา บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองฯ มิไดกําหนดขั้นตอนในการออกประกาศวาตองผานสภาเทศบาลตําบล
หัวหินหรือตองทําประชาพิจารณ  อยางไรก็ตาม การดําเนินการใด ๆ ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ก็ตองดําเนินการใหถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม และเปนประโยชนแกปจเจกบุคคลและสวนรวม  
ดังน้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวากอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะออกประกาศดังกลาว ไดมีการสํารวจ
ขอมูลในพื้นที่โดยใหเจาหนาที่สอบถามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือผูอยูอาศัยในอาคาร
บริเวณที่จะกําหนดเปนจุดผอนผันแลว หากเจาของหรือผูครอบครองอาคารตองการใหเปน
ทางเขาออกอาคาร ผูถูกฟองคดีทั้งสองก็จะพิจารณาดําเนินการให และหากเจาของอาคารรายใด
ประสงคจะขอใชสิทธิจําหนายสินคาก็จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป กรณีจึงเปนการดําเนินการ 
โดยถูกตอง เหมาะสม และเปนธรรม และเปนประโยชนแกปจเจกบุคคลและสวนรวมแลว  
  สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมไดเวนทางเขาออกดานหนาอาคารของผูฟองคดี
ใหมีขนาดกวาง ๔ เมตร ตามคําขอของผูฟองคดีน้ัน เห็นวา ประกาศเทศบาลตําบลหัวหิน  
เรื่อง การผอนผันใหจําหนายสินคาในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ไมไดกําหนด
หลักเกณฑในการเวนชองทางเขาออกบาน อาคาร หรือที่อยูอาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู 
ในบริเวณดังกลาวไว  ฉะน้ัน จึงเปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ดูแล
บริเวณจุดผอนผันตามประกาศดังกลาวในการพิจารณาเวนชองทางเขาออกหนาอาคารใหแก 
ผูฟองคดี ซ่ึงไมปรากฏขอเท็จจริงใด ๆ วาเจาของที่พิพาทเดิมไดขอใหเวนทางเขาออกอาคาร 
คัดคานหรือโตแยงการกําหนดจุดผอนผันดังกลาวไว  อยางไรก็ตาม หากผูฟองคดีผูซ้ืออาคาร
ตอมาเห็นวาการกําหนดจุดผอนผันเปนการสรางภาระใหผูฟองคดีมากเกินสมควร ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ก็ชอบที่จะดําเนินการเพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูฟองคดี ซ่ึงหลังจากที่ 
ผูฟองคดีไดยื่นคํารองเพ่ือขอใหเวนทางเขาออก ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดดําเนินการประชุม
ผูประกอบการคาที่ไดรับอนุญาตใหจําหนายสินคาบริเวณหนาอาคารของผูฟองคดีและนางสาว น. 
และไดตกลงรวมกันลดพื้นที่แผงคาจากขนาดกวางแผงละ ๒ เมตร เหลือกวางแผงละ ๑.๖๕ เมตร 
เพ่ือกันพ้ืนที่เปนทางเขาออกมีขนาดกวาง ๑.๔๐ เมตร ซ่ึงเปนความกวางที่บุคคลทั่วไปสามารถ
เขาออกได และเม่ือพิจารณาความกวางดานหนาอาคารของผูฟองคดีซ่ึงกวาง ๔ เมตร  
จึงเหมาะสมตอสัดสวนของพื้นที่และชองทางเขาออกดังกลาวแลว ประกอบกับการที่ผูฟองคดี 
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กอสรางกําแพงปดก้ันจากตัวอาคารไปจนถึงบาทวิถีดานซายของตัวอาคารอันเปนทางสัญจร
ของประชาชนทั่วไป ทําใหเหลือชองทางสําหรับการเขาออกเพียงชองทางเดียวคือดานหนาอาคาร 
จึงเห็นไดวา การไมไดรับความสะดวกสวนหน่ึงเปนความบกพรองของผูฟองคดีเองดวย  ดังน้ัน 
การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดเวนทางเขาออกใหมีขนาดกวาง ๔ เมตร จึงไมเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๕๗) 
 

  การที่นายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผอนผันใหผูประกอบการคาขายสามารถเขาไปจําหนาย
สินคาเปนการชั่วคราวในพื้นที่สาธารณะซึ่งตามปกติหามมิใหจําหนายสินคา แมจะทําให
การจําหนายสินคาของผูคาในพ้ืนที่ที่มีการผอนผันดังกลาวไมเปนการฝาฝนกฎหมาย 
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้งกฎหมายวาดวย
การจราจรก็ตาม แตก็ไมไดมีผลทําใหผูประกอบการคาขายมีสิทธิโดยถูกตองตามกฎหมาย
ที่จะจําหนายสินคาในพ้ืนที่ผอนผันดังกลาวไดตลอดไป  ดังน้ัน เม่ือตอมาเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีประกาศยกเลิกจุดผอนผันใหจําหนายสินคาเน่ืองจากไดปรับปรุงตลาด 
เสร็จเรียบรอยแลว อันเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศกําหนดจุดผอนผัน 
ใหจําหนายสินคาตั้งแตเริ่มแรก และใหผูคาในจุดผอนผันชั่วคราวน้ันยายไปคาขาย 
ในตลาดดังกลาว โดยไดแจงใหผูคาทราบลวงหนาแลว การประกาศยกเลิกจุดผอนผัน
ดังกลาวจึงเปนการใชดุลพินิจที่มีเหตุผลและเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศ 
เรื่อง ขอกําหนดการวางขายของบริเวณถนนศรีณรงค ตลาดกกยางใหญ (ชั่วคราว) ลงวันที่  
๑๑ มกราคม ๒๕๓๙ โดยกําหนดเง่ือนไขในการขายอาหารหรือสินคาบนถนนศรีณรงค  
ตลาดกกยางใหญ ใหผูประกอบการคาบริเวณดังกลาวปฏิบัติ เพ่ือจัดระเบียบการวางขายของ
เปนการชั่วคราวจนกวาจะปรับปรุงตลาดสาธารณะ (เทศบาล ๕) เรียบรอย จึงจะใหผูคายายไป
คาขายในตลาดดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีประกาศ เร่ือง กําหนดจุดผอนผัน 
ใหตั้งวางจําหนายสินคาในที่สาธารณะ ลงวนัที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพ่ือผอนผันใหผูคาขาย
ตั้งจําหนายสินคาในที่สาธารณะ บนถนนและทางเทาถึงบริเวณจุดผอนผัน คือ บริเวณ 
ผิวการจราจรถนนศรีณรงคทั้งสองฝง ตั้งแตแยกถนนศรีณรงคตัดกับถนนพลแพนถึงถนนศรีณรงค
ตัดกับถนนบูรพาใน (ตลาดตนยาง) ระหวางเวลา ๑๔.๐๐-๑๙.๓๐ นาฬิกา โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
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ได จัดใหผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนเปนผู จําหนายสินคาในพ้ืนที่ผอนผันบริเวณดังกลาว  
และมีหนังสือรับรองการจําหนายสินคาในพ้ืนที่ผอนผันใหแกผูจําหนายแตละราย โดยระบุ
ระยะเวลาในหนังสือรับรองไว ๓ ป  หลังจากน้ัน เม่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ไดทําการปรับปรุงตลาดสาธารณะ (เทศบาล ๕) แลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงประกาศยกเลิก
จุดผอนผันบริเวณตลาดตนยางตามประกาศลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จําเปนตองปรับปรุงและขยายผิวการจราจรบริเวณจุดผอนผัน และเห็นวาตลาดเทศบาล ๕ 
สามารถรองรับการจําหนายสินคาใหแกผูจําหนายสินคาอยางถาวร ผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคน 
ไมเห็นพองดวยเนื่องจากยังไมครบกําหนด ๓ ป ตามที่ไดรับหนังสือรับรอง และคําสั่งดังกลาว
ไมไดใหโอกาสผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน จึงยื่นอุทธรณคําสั่ง
ยกเลิกจุดผอนผันดังกลาว ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีคําวินิจฉัย
ยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนเห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศ
เทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกจุดผอนผัน ลงวนัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนสามารถเขาไปจําหนายสินคา 
ในพ้ืนที่หามจําหนายสินคาได เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมืองฯ ผอนผันใหผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนเขาไปจําหนายสินคาเปนการชั่วคราวในพื้นที่
ซ่ึงตามปกติหามมิใหจําหนายสินคา การกระทําของผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนจึงไมเปนการฝาฝน
มาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และมาตรา ๑๑๐๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังน้ัน ผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนจึงไมตองรับโทษตามกฎหมาย
ดังกลาว แตกรณีน้ีมีผลเพียงทําใหผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนไมตองรับโทษตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวเทาน้ัน มิไดทําใหผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนมีสิทธิโดยถูกตองตามกฎหมายที่จะ
จําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผันดังกลาวไดตลอดไป  อีกทั้ง กอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะมีประกาศ
ยกเลิกจุดผอนผันใหจําหนายสินคาซ่ึงเปนเหตุพิพาทในคดีน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เคยมีประกาศ
เทศบาลเมืองอุบลราชธานี กําหนดการขายของบริเวณถนนศรีณรงค ตลาดกกยางใหญ (ชั่วคราว) 
เพ่ือจัดระเบียบการวางขายของบริเวณถนนศรีณรงค ตลาดกกยางใหญ เปนการชั่วคราวจนกวา 
จะปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕ เรียบรอย โดยระบุวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕ 
                                                            

๑๖ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  มาตรา ๑๑๐ หามมิใหผูใดซ้ือ ขาย แจกจาย หรือเร่ียไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทาง โดยไมมีเหตุอันสมควร

หรือเปนการกีดขวางการจราจร 



 
 
๓๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เสร็จเรียบรอยแลว ผูประกอบการคาจะตองยายไปขายที่ตลาดเทศบาล ๕ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ไดมีการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๕ เสร็จแลว และสามารถ
รองรับการจําหนายสินคาใหแกผูคาในจุดผอนผันไดอยางเพียงพอ ซ่ึงการปรับปรุงดังกลาว 
เปนการปรับปรุงเพ่ือใหเปนตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล มีความเปนระเบียบเรียบรอย โดยผูคา 
ในจุดผอนผันยังมีสิทธิเขาไปคาขายในตลาดดังกลาวเปนลําดับแรก ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดจัดทําโครงการปรับปรุงผิวการจราจรและทางเดินเทาภายในเขตเทศบาลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยเทศบาล หากมีการคาขาย
บริเวณผิวจราจรจะมีปญหาตอการจราจรโดยรวมและกระทบตอการจัดทําบริการสาธารณะ  ทั้งน้ี 
กอนจะมีการประกาศยกเลิกจุดผอนผันดังกลาว คณะกรรมการกําหนดพ้ืนที่ผอนผันไดมีมติให
ยกเลิกจุดผอนผันดังกลาวโดยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงมีประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เร่ือง ยกเลิกจุดผอนผันดังกลาว โดยปดประกาศ 
ในที่เปดเผยบริเวณที่ยกเลิกจุดผอนผัน และปดประกาศท่ีสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
เพ่ือใหผูคาที่จําหนายสินคาไดรับทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 
ทางวิทยุทองถิ่นและเสียงตามสายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน รวมทั้ง 
ไดมีการแจกเอกสารประกาศยกเลิกจุดผอนผัน ติดตั้งปายขนาดใหญครอมถนนในบริเวณที่
ยกเลิกจุดผอนผัน และนํารถยนตเคลื่อนที่กระจายเสียงประชาสัมพันธ กรณีจึงเห็นวา การมีประกาศ
ยกเลิกจุดผอนผันในการจําหนายสินคาดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สามารถกระทําไดตามมาตรา ๕๓ 
วรรคสอง (๑)๑๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปนกรณีที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชดุลพินิจที่มีเหตุผลและชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ วินิจฉัย
อุทธรณยืนตามคําสั่งดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  
  สวนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดใหโอกาสโตแยง 
แสดงพยานหลักฐานกอนออกคําส่ังยกเลิกจุดผอนผันน้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวา กอนมีการประกาศ
ยกเลิกจุดผอนผัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดประชุมชี้แจงซักซอมความเขาใจกับผูคาจํานวน ๒ คร้ัง 
แมวาในการประชุมครั้งแรกจะมีผูเขารวมประชุมเพียง ๕๒ ราย และไมไดแจงวาเปนการประชุม
เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการยกเลิกจุดผอนผัน แตไดแจงวาจะมีการประชุมเพ่ือแจงยกเลิกจุดผอนผัน
                                                            

๑๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
 มาตรา ๕๓   ฯลฯ ฯลฯ 
 คําส่ังทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการใหประโยชนแกผูรับคําส่ังทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมด
หรือบางสวนโดยใหมีผลตั้งแตขณะท่ีเพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดไดเฉพาะเม่ือมีกรณี
ดังตอไปน้ี 
 (๑) มีกฎหมายกําหนดใหเพิกถอนไดหรือมีขอสงวนสิทธิใหเพิกถอนไดในคําส่ังทางปกครองนั้นเอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๑๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงในการประชุมคร้ังที่ ๒ มีผูคาเขารวมประชุมจํานวน ๑๐๔ ราย ประกอบกับ 
การที่ผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนจําหนายสินคาในพ้ืนที่หวงหามไดน้ัน เกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อนุญาตกําหนดจุดผอนผันชั่วคราว เม่ือไดมีการปรับปรุง
ตลาดเทศบาล ๕ แลวเสร็จ จึงใหผูคาขายในจุดผอนผันชั่วคราวนั้นยายไปคาขายที่ตลาด
เทศบาล ๕ ตามเจตนารมณของการผอนผันที่ประกาศใหผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคนทราบกอนแลว 
การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมใชการไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗๑๘ และมาตรา ๓๐๑๙  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด  นอกจากน้ัน การกลาวอางวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือรับรองใหจําหนายสินคาในพ้ืนที่ผอนผันไดเปนเวลา ๓ ป น้ัน เห็นวา 
หนังสือรับรองดังกลาวจัดทําขึ้นภายหลังและไมได เปนสวนหนึ่งของประกาศขอกําหนด 
การจําหนายสินคาหรือการกําหนดจุดผอนผัน  อีกทั้ง หนังสือรับรองที่ผูฟองคดีทั้งหาสิบหกคน
อางน้ันก็ระบุทายหนังสือวาผูจําหนายสินคาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กําหนดเชนกัน การออกหนังสือรับรองดังกลาวจึงไมเปนเหตุที่จะทําใหประกาศยกเลิกจุดผอนผัน
ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๗/๒๕๕๖ และ 
ที่ อ.๗๘๖/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 
 

 
 

                                                            
 ๑๘-๑๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๒๗  ใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปน
แกกรณี 
 ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรู
หรือความเลินเลอของคูกรณี ใหเจาหนาท่ีแนะนําใหคูกรณีแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 
 (๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด 
หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 (๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 
 (๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
 (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
 (๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 



 
 
๓๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  โดยที่ อํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นในการประกาศใหบริเวณใด 
เปนจุดผอนผันหรือยกเลิกการเปนจุดผอนผันใหจําหนายสินคาบนถนนหรือ 
ในสถานสาธารณะได เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังน้ัน การกําหนดหรือยกเลิก 
จุดผอนผันดังกลาวจึงตองคํานึงถึงความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
และปญหาการจราจรเปนหลักในการพิจารณา อันเปนเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว  เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาจุดผอนผันตั้งอยูบริเวณหนาบานมนังคศิลา 
ซึ่งเปนสถานที่ที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน การที่มีผูคาจําหนายสินคา 
ทําใหเสียสภาพภูมิทัศนของอาคารซึ่งเปนสถานที่ราชการและโบราณสถาน  อีกทั้ง  
จุดผอนผันดังกลาวยังอยูริมถนนหลานหลวงอันเปนเสนทางสําคัญที่ใชในการตอนรับ
ราชอาคันตุกะของประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะทําการปรับสภาพภูมิทัศน
บริเวณดังกลาวใหสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย  นอกจากนั้น สภาพปจจุบันของบริเวณ
จุดผอนผันมีสภาพการจราจรที่ติดขัดเปนอยางมาก หากยังคงปลอยใหบริเวณดังกลาว
เปนจุดผอนผันตอไป ก็ย่ิงจะเปนการเพ่ิมปญหาการจราจรใหมากยิ่งขึ้น กรณีจึงถือไดวา
มีขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณเชนวาน้ัน
ในขณะทําคําสั่งทางปกครอง เจาพนักงานทองถิ่นก็คงจะไมประกาศใหบริเวณดังกลาว
เปนจุดผอนผัน และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ 
การประกาศยกเลิกจุดผอนผันใหจําหนายสินคาในที่สาธารณะบริเวณที่พิพาทจึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งหกสิบแปดคนประกอบอาชีพคาขายสินคาบริเวณทางเทาหนาบาน 
มนังคศิลาถึงโรงภาพยนตรปารีส ถนนหลานหลวง ถนนคลองลําปก และทางเทาถนนลูกหลวง 
ริมคลองผดุงกรุงเกษม ซ่ึงเปนทางสาธารณะมาเปนเวลานับสิบป เน่ืองจากบริเวณดังกลาว 
เปนจุดที่ไดรับการผอนผันใหจําหนายสินคาในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร และผูอํานวยการเขตดุสิต  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดออกใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะใหผูฟองคดี 
ทั้งหกสิบแปดคนโดยมีการตออายุใบอนุญาตเปนรายป  ตอมา สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพย
เปนทุนซึ่งมีสถานที่ทําการในบานมนังคศิลาไดมีหนังสือขอใหสํานักงานเขตดุสิตจัดระเบียบ 
จุดผอนผันดังกลาว โดยใหเหตุผลวาบานมนังคศิลาเปนสถานท่ีที่ไดรับการขึ้นทะเบียน 
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เปนโบราณสถาน การท่ีมีผูคาจําหนายสินคาทําใหเสียสภาพภูมิทัศนของอาคารซึ่งเปนสถานท่ี
ราชการและโบราณสถาน และยากตอการรักษาความปลอดภัยแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จึงนําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ระดับเขตซึ่งแตงตั้งโดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวมีมติให
ยกเลิกจุดผอนผันดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีประกาศสํานักงานเขตดุสิต เร่ือง ยกเลิก 
จุดผอนผันใหจําหนายสินคาในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ใหผูคายุติ 
การจําหนายสินคาบริเวณดังกลาวภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และเมื่อถึงกําหนด
ระยะเวลาใหผูคายุติจําหนายสินคา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดผอนผันใหผูฟองคดีทั้งหกสิบแปดคน 
ทําการคาขายตอไปไดจนกระทั่งวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดมีประกาศสํานักงานเขตดุสิต เร่ือง ใหยุติการจําหนายสินคาบนทางเทาถนนหลานหลวง  
โดยใหผูคาทุกรายยุติการจําหนายสินคาบนทางเทาถนนหลานหลวงทั้งสองฝงนับแตวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๔๙ เปนตนไป ผูฟองคดีทั้งหกสิบแปดคนเห็นวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ใหยกเลิกจุดผอนผันเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมิไดใหโอกาสผูฟองคดี 
ทั้งหกสิบแปดคนทราบขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน มีลักษณะเลือกปฏิบัติ 
ที่ไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี 
ทั้งสามที่ใหผูคายุติการจําหนายสินคาในที่สาธารณะพิพาท 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสงูสุด 
  โดยที่มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองฯ บัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเจาพนักงานทองถิ่น และบัญญัติให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติ 
และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปนเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติ ซ่ึงจากบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีอํานาจออกประกาศ
กําหนดจุดผอนผันใหสามารถปรุงอาหารขายหรือจําหนายสินคาบนถนนหรือในสถานสาธารณะได
ตามวันเวลาที่กําหนด โดยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ประกอบกับ
มาตรา ๔๑ วรรคสอง๒๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเมื่อกฎหมายบัญญัติให 

                                                            
๒๐ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๔๑ เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป 

 หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคา 
ในที่หน่ึงที่ใดเปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖  
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มีอํานาจดุลพินิจกําหนดจุดผอนผันได ในทางกลับกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ยอมมีอํานาจดุลพินิจที่จะใหมีการยกเลิกจุดผอนผันดังกลาวไดเชนกัน เม่ือมีเหตุผลความจําเปน
หรือเม่ือปรากฏวาขอเท็จจริงไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงมีผลทําใหการกําหนดจุดผอนผัน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมอีกตอไป หรือกอใหเกิดปญหาอุปสรรคใดที่ เ ม่ือพิจารณา 
ตามหลักความไดสัดสวนระหวางประโยชนที่ไดรับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสาธารณะแลว
ประโยชนสาธารณะจะเสียหายมากกวา  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีประกาศสํานักงานเขตดุสิต เร่ือง ยกเลิกจุดผอนผันใหจําหนายสินคา 
ในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สั่งใหผูคายุติการจําหนายสินคาบริเวณดังกลาว 
ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อันเปนการยกเลิกจุดผอนผันเดิมที่เคยประกาศไวและ 
เปนการยกเลิกการอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะที่เคยอนุญาตไว จึงมีอํานาจ
กระทําไดตามกฎหมาย  นอกจากน้ี แมกฎหมายที่บัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดจุดผอนผันหรือใหยกเลิกจุดผอนผันจะมิไดกําหนดขั้นตอน 
หรือวิธีการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาวไวเปนการเฉพาะก็ตาม แตกระบวนการหรือขั้นตอนที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมีคําส่ังดังกลาว ถือเปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ที่จะพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม โดยตองปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเปนกฎหมายทั่วไปเพื่อให
คูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดมีการประชุมชี้แจงเหตุผลความจําเปน 
ที่จะตองมีคําสั่งยกเลิกจุดผอนผันดังกลาวใหผูฟองคดีทั้งหกสิบแปดคนทราบถึงสามคร้ังกอนที่จะ
ใหมีการยกเลิกจริงตั้งแตวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยเปดโอกาสใหผูฟองคดีทั้งหกสิบแปดคน
ไดโตแยงและแสดงหลักฐานของตนอยางเต็มที่ตามนัยมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกเลิกจุดผอนผันจึงออกโดยชอบดวยขั้นตอนที่กฎหมาย 
กําหนดแลว และโดยที่อํานาจในการประกาศใหบริเวณใดเปนจุดผอนผันหรือยกเลิกการเปน 
จุดผอนผัน เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองฯ  ดังน้ัน การประกาศใหเปนจุดผอนผันหรือการยกเลิกจุดผอนผัน 
จึงตองคํานึงถึงความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและปญหาการจราจร 
                                                                                                                                                                          

  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินระบุชนิด หรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการ
จําหนายสินคา และสถานที่ที่จะจัดวางสินคา เพื่อจําหนายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินคาในที่หน่ึงที่ใดเปนปกติ รวมทั้งจะกําหนด
เงื่อนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตดวยก็ได 

  การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินคา ลักษณะวิธีการจําหนายสินคา หรือสถานที่จัดวางสินคาใหแตกตาง
ไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะกระทําไดตอเม่ือผูรับใบอนุญาตไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงานทองถ่ินไดจดแจง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไวในใบอนุญาตแลว 
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เปนหลักในการพิจารณา อันเปนเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติดังกลาวดวย ซ่ึงเม่ือพิจารณา
เหตุผลในการยกเลิกจุดผอนผันที่พิพาทตามที่สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนซึ่งมี 
ที่ทําการอยูในบานมนังคศิลาไดมีหนังสือรองขอใหปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดระเบียบ 
จุดผอนผันที่ พิพาท โดยใหเหตุผลวาบานมนังคศิลาเปนสถานที่ที่ได รับการขึ้นทะเบียน 
เปนโบราณสถาน การที่มีผูคาจําหนายสินคาทําใหขาดความสวยงาม เสียสภาพภูมิทัศนของอาคาร
ซ่ึงเปนสถานที่ราชการและโบราณสถานและทําใหยากตอการรักษาความปลอดภัยใหแก
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ขาราชการช้ันผูใหญและภาคเอกชนที่ตองเดินทางมารวมประชุม
บอยคร้ัง ตลอดจนเหตุผลที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดชี้แจงวา จุดที่ผอนผันดังกลาวอยูริมถนน 
หลานหลวงซ่ึงเปนถนนสายที่เชื่อมตอระหวางทางดวนกับถนนราชดําเนินมุงสูเกาะรัตนโกสินทร 
อันเปนเสนทางสําคัญที่ใชในการตอนรับราชอาคันตุกะของรัฐบาลเขาสูพระบรมมหาราชวัง 
หรือทําเนียบรัฐบาล ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสามมีแผนที่จะทําการปรับสภาพภูมิทัศนบริเวณดังกลาว
ใหสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จึงมีเหตุผลสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ประกอบกับสภาพปจจุบัน 
ของบริเวณจุดผอนผันที่พิพาทมีสภาพการจราจรติดขัดอยางมาก เน่ืองจากบริเวณใกลกัน 
มีรางรถไฟตัดผาน ทําใหรถที่ผานเสนทางนี้ตองเสียเวลารอรถไฟทุกขบวน  อีกทั้ง บริเวณ
ดังกลาวยังเปนจุดจอดรถประจําทางที่ประชาชนจะมารอขึ้นรถ รวมทั้งแวะซื้อสินคา มีผลให
รถยนตทุกชนิดที่แลนผานจะตองชะลอความเร็ว หากยังคงปลอยใหบริเวณดังกลาวเปนจุดผอนผัน
ตอไปก็จะเปนการเพ่ิมปญหาการจราจรใหมากย่ิงขึ้น จากเหตุผลและขอเท็จจริงดังกลาว  
จึงถือไดวามีขอเท็จจริงและพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงและพฤติการณเชนน้ี
ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ คงจะไมประกาศใหบริเวณที่พิพาท 
เปนจุดผอนผัน และหากไมเพิกถอนจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ จึงถือไดวา 
มีเหตุอันสมควรที่จะยกเลิกจุดผอนผันที่พิพาทตามประกาศสํานักงานเขตดุสิต เร่ือง ยกเลิก 
จุดผอนผันใหจําหนายสินคาในที่สาธารณะ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศ 
ฉบับดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยชอบดวยกฎหมาย และผูมีอํานาจออกคําสั่ง 
ไดใช ดุลพินิจเหมาะสมและชอบดวยกฎหมายแลว   พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๒/๒๕๕๗) 
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 ๒.๒ การดําเนินการกับผูฝาฝนจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับ
อนุญาต 
 

   การใชอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นในการประกาศกําหนดพื้นที่ซึ่งเปน
ทางสาธารณะใหเปนจุดผอนผันในการจําหนายสินคา ตองไดรับความเห็นชอบจาก 
เจาพนักงานจราจรกอนซึ่งถือเปนข้ันตอนที่เปนสาระสําคัญตามกฎหมาย เม่ือเจาพนักงาน
จราจรยังไมไดใหความเห็นชอบในรางประกาศกําหนดพื้นที่จุดผอนผัน พ้ืนที่ดังกลาว 
จึงยังไมใชพ้ืนที่ที่จะสามารถจําหนายสินคาได การที่เจาพนักงานทองถิ่นปลอยให
ผูประกอบการคาจําหนายสินคาในบริเวณดังกลาว โดยมิไดดําเนินการกับผูฝาฝน
จําหนายสินคาในทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเปน
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนผูประกอบการตลาดวัดชัยมงคล ถนนพัทยาใต จังหวัดชลบุรี  
มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยไดใชทางสาธารณประโยชนซ่ึงมีผูยกที่ดินใหเปนทางเขาออกตลาด 
เชื่อมระหวางถนนพัทยาใตกับที่ตั้งตลาด  ตอมา เมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดี) ไดรับการรองเรียนวา
ทางเขาออกของตลาดมีสภาพคับแคบและทอระบายน้ําสงกลิ่นเหม็น จึงตรวจสอบและพบวา
ผูประกอบการคาไดขยายแผงจําหนายสินคารุกล้ําทางเขาออกเดิมและใชคอนกรีตปดทับฝาทอ
ระบายน้ํา จึงไดมีหนังสือหามจําหนายสินคาบริเวณที่พิพาท  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ
ขอความเห็นชอบจากเจาพนักงานจราจรเพื่อประกาศใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนเขตอนุญาตและ 
ผอนผันใหจําหนายสินคาบนทางสาธารณะ แตเจาพนักงานจราจรยังไมไดใหความเห็นชอบ  
ผูถูกฟองคดีก็ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดพ้ืนที่ผอนผันและเรียกประชุมผูประกอบการ
ที่จําหนายสินคาเพ่ือจัดระเบียบทางเขาออกในบริเวณพิพาท พรอมทั้งสั่งใหร้ือถอนหลังคา
ทางเขาออกตลาดเดิมและสรางหลังคาใหม โดยจัดใหเชาแผงลอยบริเวณทางเขาออกตลาด 
มีกําหนดสัญญาเชา ๓ ป ปรากฏวาผูรองสอดทั้งยี่สิบหาคนไดเขาทําสัญญาเชาแผงลอยกับ 
ผูถูกฟองคดี จํานวน ๒๕ ราย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดี ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
และผูตรวจการแผนดิน คัดคานการที่ผูถูกฟองคดีนําทางสาธารณะไปจัดหาผลประโยชน 
เปนเหตุใหผูฟองคดีและประชาชนไดรับความเดือดรอน ซ่ึงจังหวัดชลบุรีและผูตรวจการแผนดิน
เห็นพองกันวา ผูถูกฟองคดีไมสามารถนําทางเขาออกตลาดวัดชัยมงคลไปจัดหาผลประโยชนได
เน่ืองจากเปนทางสาธารณประโยชนสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และใหผูถูกฟองคดีดําเนินการ 
ใหเปนไปตามกฎหมายตอไป ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญากับผูรองสอด 
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ทั้งยี่สิบหาคน แตปรากฏวาในภายหลังผูรองสอดท้ังยี่สิบหาคนและผูประกอบการรายอ่ืน 
ยังคงจําหนายสินคาในบริเวณทางพิพาท โดยผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีร้ือถอน 
และขนยายอุปกรณในการจําหนายสินคาทั้งหมดออกจากทางสาธารณะ  
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   โดยที่ผูถูกฟองคดีมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงในการดูแลรักษาทรัพยสินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวน้ัน นอกจากผูถูกฟองคดีจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาฯ แลว ยังตองปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของดวย  
ซ่ึงปรากฏวามาตรา ๑๖ (๑๗) (๑๙) และ (๒๗) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหผูถูกฟองคดี 
มีอํานาจและหนาที่ในการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การดูแลรักษาที่สาธารณะ และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป หามมิให
ผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
และมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง (๒) ๒๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติใหเจาพนักงานทองถิ่น 
ดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร มีอํานาจออกประกาศกําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ
หรือสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตหามจําหนายสินคาบางชนิดหรือบางประเภท 
หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาโดยวิธีการ
จําหนายในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจําหนาย
สินคาในบริเวณนั้น  นอกจากน้ี มาตรา ๒๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
                                                            
 ๒๑ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    มาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ินดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ ดังตอไปน้ี 
    (๑) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหน่ึงสวนใดของพ้ืนที่ดังกลาวเปนเขตหามจําหนายหรือซ้ือสินคา
โดยเด็ดขาด 
    (๒) กําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือสวนหน่ึงสวนใดของพื้นที่ดังกลาวเปนเขตที่หามจําหนายสินคา 
บางชนิดหรือบางประเภท หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาตามกําหนดเวลา หรือเปนเขตหามจําหนายสินคาโดยวิธีการจําหนาย
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการจําหนายสินคาในบริเวณน้ัน 
   ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการ 
ของราชการสวนทองถ่ินและบริเวณที่จะกําหนดเปนเขตตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี และตองกําหนดวันที่จะบังคับ 
ตามประกาศน้ันมิใหนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ 
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และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ยังบัญญัติใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่น 
ในการประกาศจุดผอนผันใหผูประกอบการคาขายหรือจําหนายสินคาบนถนนหรือใน 
สถานสาธารณะได แตตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานจราจร ประกอบกับขอ ๕๒๒  
ของขอบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
กําหนดหามจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
และจําหนายสินคาไดเฉพาะบริเวณที่เมืองพัทยาประกาศใหเปนพ้ืนที่จําหนายสินคา   
   จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น 
นอกจากจะมีอํานาจหนาที่ดําเนินการคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินตามที่บัญญัติในมาตรา ๖๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
เมืองพัทยาฯ แลว ยังมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมืองตามมาตรา ๖๒ (๗) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และมีหนาที่ในการควบคุมดูแล
ที่หรือทางสาธารณะเพื่อประโยชนใชสอยของประชาชนทั่วไป โดยหามมิใหผูใดจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ แตทั้งน้ี กฎหมายก็ยังใหอํานาจผูถูกฟองคดีในการประกาศกําหนดพ้ืนที่
ซ่ึงเปนทางสาธารณะเปนจุดผอนผันในการจําหนายสินคาไดดวย แตการจะประกาศกําหนดให
พ้ืนที่ใดเปนจุดผอนผันใหจําหนายสินคาตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานจราจรกอน 
ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ 
ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ  
ซ่ึงการไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานจราจรถือเปนขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญ เน่ืองจาก
การประกาศกําหนดพ้ืนที่ใดเปนจุดผอนผันใหจําหนายสินคาตองคํานึงถึงปญหาการจราจร 
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองดวย  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ตลาดวัดชัยมงคล
ตั้งอยูบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๗๗ ซ่ึงเจาของที่ดินแปลงดังกลาวไดแบงที่ดินบางสวน
ยกใหเปนทางสาธารณประโยชนโดยใชเปนทางเขาออกตลาด ที่ดินในสวนดังกลาวจึงเปน 
ทางสาธารณประโยชนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เม่ือผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ 
ขอความเห็นชอบจากเจาพนักงานจราจรเพ่ือประกาศใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนเขตอนุญาตและผอนผัน
ใหจําหนายสินคาบนทางสาธารณะ พรอมทั้งไดสงรางประกาศเมืองพัทยา เร่ือง เขตอนุญาต 
และผอนผันให จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะให เจาพนักงานจราจรพิจารณา  
แตเจาพนักงานจราจรยังไมไดใหความเห็นชอบในรางประกาศดังกลาว กรณีจึงถือไดวา พ้ืนที่

                                                            
๒๒ ขอบัญญัติเมืองพัทยา เร่ือง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
 ขอ ๕ หามมิใหผูใดจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ ไมวาจะเปนการจําหนายในลักษณะใด เวนแตไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ิน และใหผูไดรับใบอนุญาตจําหนายสินคาไดตามประกาศกําหนดบริเวณที่เมืองพัทยาประกาศใหเปน
พื้นที่จําหนายสินคา 
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พิพาทยังมิใชพ้ืนที่ที่เปนจุดผอนผันใหจําหนายสินคาได การที่ผูถูกฟองคดีจัดใหผูรองสอด 
เชาแผงลอยบริเวณที่ดินพิพาทจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  นอกจากน้ี แมขอเท็จจริง
จะปรากฏวาภายหลังการรองเรียนของผูฟองคดี และจังหวัดชลบุรีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดี
ทราบวาการจัดหาผลประโยชนในทางสาธารณะดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูถูกฟองคดีจะไดมีหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาเชากับผูรองสอดและใหผูประกอบการคาขาย
บริเวณทางพิพาทขนยายแผงลอยออกภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ อันเปนกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการแกไขการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแลวก็ตาม แตเม่ือปรากฏวา  
ผูรองสอดและผูคารายอ่ืนยังคงมีการจําหนายสินคาในพื้นที่พิพาทซ่ึงเปนทางสาธารณะ 
อันเปนการกระทําผิดตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขฯ ประกอบขอ ๕ ของขอบัญญัติเมืองพัทยา เร่ือง การจําหนายสินคาในท่ี 
หรือทางสาธารณะฯ ผูถูกฟองคดีซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดิน ตลอดจนมีหนาที่สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนกฎหมาย 
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และตักเตือนหรือจับกุม
ผูกระทําความผิดที่ไมเชื่อฟงคําตักเตือนเพ่ือดําเนินคดีตามมาตรา ๔๔๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ แตกลับไมดําเนินการ 
ทางกฎหมายกับผูรองสอดท้ังยี่สิบหาคนและผูประกอบการคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่พิพาท 
โดยยังคงปลอยใหผูรองสอดทั้งยี่สิบหาคนและผูประกอบการคารายอ่ืนจําหนายสินคาในพื้นที่พิพาท
ซ่ึงเปนทางสาธารณะและเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปน 
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีดําเนินการ 
ใหทางสาธารณะพิพาทกลับคืนเปนทางสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๘๘/๒๕๕๗) 
 
 

                                                            
 ๒๓ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๔๔ นอกจากอํานาจหนาที่ที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาท่ี
มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

 (๑) โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ีโดยเครงครัด 
 (๓) ตักเตือนผูกระทําความผิด หรือส่ังใหผูกระทําความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรกหรือความไมเปนระเบียบ

หรือความไมเรียบรอยใหหมดไป 
 (๔) จับกุมผูกระทําความผิดซ่ึงไมเชื่อฟงคําตักเตือนและดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ี 
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๓. ระบบบริการสุขภาพ 
 

 ๓.๑ สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย 
 

  กรณีที่ผูมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประสบอุบัติเหตุและเขารับบริการสาธารณสุขในสถานบริการอ่ืน
ซึ่งมิใชหนวยบริการประจํา และตอมาผูมีสิทธิหรือญาติประสงคจะขอยายผูมีสิทธิ 
ไปรักษาพยาบาลยังหนวยบริการประจํา แตหนวยบริการประจําไมสามารถรับยายผูมีสิทธิ
หรือไมสามารถจัดหาหนวยบริการอ่ืนรักษาพยาบาลแทนได กรณีดังกลาวคาใชจาย 
ในการรักษาพยาบาลจะแบงออกเปนสองสวน โดยสวนแรกไดแกคาใชจายที่เกิดข้ึนกอน
และในวันที่มีการแจงความประสงคขอยายจากสถานบริการอ่ืนไปยังหนวยบริการประจํา 
คาใชจายในสวนน้ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูมีหนาที่จายใหกับ 
สถานบริการอ่ืนตามจํานวนเทาที่จายจริง  แตไมเกินกวาที่ กําหนดไวในขอ  ๑๐  
ของขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการ 
จากสถานบริการอ่ืน กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หากมีคาใชจายสวนที่เกินกวาที่ระเบียบดังกลาวกําหนดไว ผูมีสิทธิจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง สําหรับคาใชจายสวนที่สอง ไดแก คาใชจายหลังจาก
วันที่หนวยบริการประจํารับทราบความประสงคขอยายจากสถานบริการอ่ืนไปยัง 
หนวยบริการประจําแลว คาใชจายในสวนน้ีหนวยบริการประจําจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดข้ึนเองทั้งหมด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  นาย ธ. บุตรชายของผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหนวยบริการประจําคือ โรงพยาบาลปากเกร็ด  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปนโรงพยาบาลของรัฐและเปนหนวยบริการท่ีไดขึ้นทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ ไดประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
บริเวณซอยวัดกู อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ 
๒๒ นาฬิกา และถูกนําตัวสงโรงพยาบาลแมนํ้าซ่ึงเปนโรงพยาบาลเอกชนที่ไมไดขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ อันเปนสถานบริการอ่ืนตามขอบังคับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอ่ืน 
กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ตอมา ในวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ นาฬิกา ญาติของผูมีสิทธิไดแจงตอโรงพยาบาลแมนํ้าวา
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มีความประสงคจะขอยายผูมีสิทธิไปรักษาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหนวยบริการประจํา  
ทางโรงพยาบาลแมนํ้าจึงไดโทรศัพทประสานไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ และทําหนังสือแจง 
หนวยบริการประจําเพ่ือสงตัวผูมีสิทธิ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงวา อาการของผูมีสิทธิเกินกวา
ศักยภาพของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะรักษาได โรงพยาบาลแมนํ้าจึงติดตอกลับมายังสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือขอใหชวยประสานหาเตียงใหแกผูมีสิทธิ  
แตไมมีหนวยบริการในเครือขายใดรับยายผูมีสิทธิไปทําการรักษาตอได ทําใหผูมีสิทธิตองเขารับ
การผาตัดดวนที่โรงพยาบาลแมนํ้าในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ และไดเสียชีวิตลงเม่ือวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๘  หลังจากนั้น ผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขอใหชวยเหลือคาใชจาย 
และไดรับแจงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาใหความชวยเหลือคาใชจายหลังจากไดรับแจง
ความประสงคขอยายโรงพยาบาลในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยไดแจงใหโรงพยาบาลแมน้ํา
ทราบแลววาผูปวยจะไดรับความคุมครอง และโรงพยาบาลแมนํ้าสามารถเรียกเก็บคาใชจาย 
ของวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดในอัตรา ๑๔,๐๐๐ บาท 
สวนคาใชจายของวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ สามารถเรียกเก็บจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดตามที่จายจริง แตสําหรับคาใชจายสวนเกินของวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ น้ัน  
ผูฟองคดีจะตองรับผิดชอบเอง เน่ืองจากอยูนอกเหนือขอบเขตสิทธิประโยชนของผูปวย ผูฟองคดี
จึงอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณวาคารักษาพยาบาล 
ที่โรงพยาบาลแมนํ้าในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูรับผิดชอบเทาที่จายจริงแตไมเกิน ๑๔,๐๐๐ บาท  
สวนคาใชจายสวนที่เหลือในวันดังกลาวจํานวน ๑๘๐,๗๗๐ บาท น้ัน ผูปวยเปนผูรับผิดชอบ 
สําหรับคารักษาพยาบาลในชวงเวลาหลังจากวันที่ไดรับทราบความประสงคขอยายจนกระท่ัง 
ยุติการรักษา คือ ตั้งแตเวลา ๐๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไปจนยุติการรักษา
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เปนเงิน ๓๕,๔๓๘ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะเปนผูรับผิดชอบเอง 
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณที่ใหผูฟองคดีรับผิดชอบคาใชจายในวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ เองนั้น ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูถกูฟองคดีทั้งสองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
จํานวน ๑๘๐,๗๗๐ บาท  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่ผูถือบัตรประกันสุขภาพถวนหนาซ่ึงเปนผูมีสิทธิรับบริการสาธารณสุข 
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอบังคับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอ่ืน กรณีที่ 
มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินฯ หากไดจดทะเบียนเลือกหนวยบริการ 



 
 
๓๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนหนวยบริการประจําแลว ใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําของตน 
หรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เก่ียวของสงตอ แตถาเปนกรณีที่มีเหตุสมควร 
หรือกรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน ก็สามารถเขารับบริการจากสถานบริการอ่ืน 
ที่ใกลที่สุดเปนลําดับแรกได โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของผูมีสิทธิ  ทั้งน้ี 
คาใชจายในการรักษาพยาบาลกรณีรักษาพยาบาลในสถานบริการอ่ืนน้ัน จะแบงออกเปน ๒ สวน 
โดยสวนที่ ๑ คือ สวนที่เกิดขึ้นกอนและในวันที่มีการแจงความประสงคขอยายจากสถานบริการอ่ืน
ไปยังหนวยบริการประจํา โดยกําหนดใหสถานบริการอ่ืนดังกลาวไดรับคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามจํานวนเทาที่จายจริง แตรวมแลว 
ตองไมเกินกวาจํานวนที่กําหนดในขอบังคับ สวนคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขซ่ึงเกินกวา
คาใชจายที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สถานบริการอ่ืนมีสิทธิเรียกเก็บจาก 
ผู มีสิทธิได และสวนที่ ๒ คือ กรณีที่หนวยบริการประจําไมสามารถรับยายหรือจัดหา 
หนวยบริการอ่ืนใหได หนวยบริการประจําตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 
ทราบความประสงคขอยายไปรับบริการสาธารณสุขที่หนวยบริการประจําใหแกสถานบริการอ่ืน 
  จากขอเท็จจริงในคดีน้ี เ ม่ือนาย ธ . ซ่ึงเปนผู มีสิทธิ รับบริการสาธารณสุข 
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ ไดประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต
บริเวณซอยวัดกู อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลาประมาณ 
๒๒.๐๐ นาฬิกา นาย ธ. จึงมีสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอ่ืนที่ใกลที่สุดตามขอ ๕ (๒)๒๔ 
ของขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจาก 
สถานบริการอ่ืน กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีที่มีเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินฯ โดยเขา
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลแมนํ้าเม่ือเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ นาฬิกา และผูฟองคดีไดแจง 
ความประสงคขอยายผูมีสิทธิไปรับบริการสาธารณสุขที่หนวยบริการประจําเม่ือเวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา 
ของวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ปรากฏหลักฐานตามรายงานเหตุการณประจําวันหองอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประกอบกับบันทึกรายละเอียดการหาเตียงของ Call Center   
                                                            

๒๔ ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอ่ืน กรณีที่ 
มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ขอ ๕ บุคคลที่ไดลงทะเบียนเพื่อเลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการประจําแลว ใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขได
จากหนวยบริการประจําของตน หรือหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของ หรือจากหนวยบริการอื่นที่หนวยบริการ
ประจําของตนหรือเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของสงตอ เวนแตกรณีดังตอไปน้ี 
   ฯลฯ ฯลฯ 
 (๒) กรณีอุบัติเหตุ 
   ฯลฯ ฯลฯ 
 ใหมีสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอ่ืนได โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของผูมีสิทธิ  ทั้งน้ี  
ใหเขารับบริการจากสถานบริการอื่นที่ใกลที่สุดเปนลําดับแรก 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๒๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังนั้น คาใชจายในการรักษาพยาบาลกรณีรักษาพยาบาลในสถานบริการอ่ืน สวนที่เกิดขึ้นกอน
และในวันที่มีการแจงความประสงคขอยายไปรับบริการสาธารณสุขที่หนวยบริการประจําระหวาง
วันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชอบตามขอ ๑๐ วรรคสอง๒๕ 
ของขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจาก 
สถานบริการอ่ืน กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินฯ แตไมเกิน 
๑๔,๐๐๐ บาท สําหรับคาใชจายที่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท น้ัน อยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดี
เปนจํานวน ๑๘๐,๗๗๐ บาท  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๒๒๖ ของขอบังคับดังกลาว สวนคาใชจายที่
โรงพยาบาลแมนํ้าคิดเปนคารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลประจําระหวางวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ จํานวน ๒๑๖,๒๐๘ บาท น้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะหนวยบริการประจํา 
ของผูมีสิทธิจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ไดรับทราบความประสงคขอยาย
ไปรับบริการที่หนวยบริการประจํา และกรณีหนวยบริการประจําไมสามารถรับยายผูมีสิทธิได  
 
 
 
 

                                                            
 

  ๒๕-๒๖ ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มี
เหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ขอ ๑๐ ฯลฯ ฯลฯ 
  สถานบริการอื่นที่ใหบริการแกผูมีสิทธิตามกรณีที่ระบุไวในขอ ๕ (๒) และ (๓) มีสิทธิไดรับคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุข จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดังน้ี 
  (๑) ประเภทผูปวยนอก ใหไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามจํานวนเทาที่จายจริง แตรวมแลวไมเกิน 
๗๐๐ บาท ตอคร้ัง 
  (๒) ประเภทผูปวยใน ใหไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข ดังตอไปน้ี 
 (๒.๑) คารักษาพยาบาล คาหองและคาอาหาร ตามจํานวนเทาที่จายจริงแตไมเกินรายละ ๔,๕๐๐ บาท  
ตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยแตละคร้ัง หรือ 
 (๒.๒) กรณีมีความจําเปนตองผาตัดใหญ และใชเวลาในการผาตัดไมเกินสองชั่วโมง ใหไดรับตามจํานวน
เทาที่จายจริงแตไมเกินรายละ ๘,๐๐๐ บาท ตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยแตละคร้ัง หรือ 
 (๒.๓) กรณีมีความจําเปนตองผาตัดใหญ และใชเวลาในการผาตัดเกินกวาสองชั่วโมงหรือกรณีที่ตองมี 
การรักษาพยาบาลในหองผูปวยหนัก (Intensive Care Unit ; ICU) ใหไดรับตามจํานวนเทาที่จายจริงแตไมเกินรายละ ๑๔,๐๐๐ บาท 
ตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยแตละคร้ัง 
 (๓) คารถพยาบาลหรือเรือพยาบาลนําสงผูมีสิทธิที่จะประสงคจะยายไปรับบริการสาธารณสุขที่หนวยบริการ
ตามขอ ๑๓ ใหไดรับตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน ๕๐๐ บาทตอคร้ัง 

 ขอ ๑๒ คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของสถานบริการอื่น ซ่ึงเกินกวาคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข 
ที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามขอ ๑๐ วรรคสอง สถานบริการอื่นมีสิทธิเรียกเก็บจากผูมีสิทธิได  แตทั้งน้ี 
การเรียกเก็บจากผูมีสิทธิน้ัน สถานบริการอื่นตองแจงใหผูมีสิทธิหรือญาติทราบตามขอ ๙ (๓) แลว ทุกคร้ังกอนใหบริการ 



 
 
๓๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คือ คาใชจายของวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เปนจํานวน ๓๕,๔๓๘ บาท ตามขอ ๑๓ 
วรรคสอง๒๗ ของขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการ
จากสถานบริการอ่ืน กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินฯ  ดังน้ัน  
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมอาจจายเงินคารักษาพยาบาลสวนที่เกิน 
๑๔,๐๐๐ บาท ได จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๙/๒๕๕๗) 
 

  เม่ือการเสียชีวิตของผูรับบริการรักษาพยาบาลโดยถือบัตรประกันสุขภาพ 
ถวนหนามีผลมาจากการที่ไมไดรับการรักษาภายในเวลาอันควรตามภาวะของโรค  
อันเน่ืองมาจากแพทยผูทําการรักษามีไมเพียงพอกับปริมาณผูปวย ประกอบกับ 
แพทยประเมินอาการเบ้ืองตนภาวะของโรควาสามารถรอการรักษาได ไมใชผูปวย 
ภาวะวิกฤต การเสียชีวิตจึงถือเปนเหตุสุดวิสัยในระบบการใหบริการสาธารณสุข 
โดยไมปรากฏผูกระทําความผิด  อยางไรก็ดี โดยที่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนถือเปน 
ผลโดยตรงจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล อันเปนความเสียหายอยางรายแรง
ของระบบการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขจึงตองพิจารณาจายเงินชวยเหลือเบื้องตนใหแก
ทายาทผูรับบริการในอัตราไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามขอ ๖ ของขอบังคับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการจายเงิน
ชวยเหลือเบื้องตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ 
การที่คณะกรรมการดังกลาวกําหนดคาเสียหายเบ้ืองตนใหแกผูฟองคดีเพียงจํานวน 
๘๐,๐๐๐ บาท โดยอางวาการเสียชีวิตดังกลาวเกิดจากการแทรกซอนของโรคโดยไมมี
พยานหลักฐานที่จะพิสูจน  อีกทั้ง ยังเปนการกําหนดคาเงินชวยเหลือเบื้องตนที่นอยกวา
อัตราขั้นสูงกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการซึ่งกําหนดใหในอัตราไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
จึงเปนการใชดุลพินิจกําหนดเงินชวยเหลือเบื้องตนโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 

                                                            
๒๗ ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยการใชสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่ 

มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ขอ ๑๓   ฯลฯ ฯลฯ 
  กรณีที่หนวยบริการประจําไมสามารถรับยายผูมีสิทธิตามวรรคหน่ึงได หรือไมสามารถจัดหาหนวยบริการอื่นใหได 

หนวยบริการประจําตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนหลังจากวันที่ไดรับทราบความประสงคขอยาย ใหแกสถานบริการอื่น 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๒๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  เ ม่ือวันที่  ๒๓  มกราคม ๒๕๔๙  ผูฟองคดีได นําภรรยาซึ่ งถือบัตรประกัน 
สุขภาพถวนหนาเขารับการรักษาและตรวจอาการที่โรงพยาบาลสุรินทรดวยอาการแนนหนาอก 
โดยขณะที่เขารับการรักษายังเดินไดและพูดไดตามปกติ แตไดเสียชีวิตในวันเดียวกัน ผูฟองคดี
เห็นวาภรรยาเสียชีวิตเพราะแพทยไมรีบตรวจและทําการรักษา และไมมีแพทยที่ชํานาญการอยูที่
หองฉุกเฉินในขณะนั้น จึงไดยื่นคํารองตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาจังหวัด
สุรินทร เพ่ือขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนจากการรักษาพยาบาลตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือ
เบื้องตนของผูรับบริการหรือทายาทจังหวัดสุรินทรพิจารณาแลวเห็นวา กรณีของผูฟองคดี 
ไมเขาหลักเกณฑการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน แตเพ่ือเปนการชวยเหลือทางดานศีลธรรม 
และบรรเทาความเดือดรอนของครอบครัวผูฟองคดีซ่ึงมีฐานะยากจน จึงมีมติใหจายเงินใหแก 
ผูฟองคดีเปนจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีไดอุทธรณมติดังกลาวตอคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว
เห็นวา การเสียชีวิตของภรรยาผูฟองคดีสวนหนึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล 
แตเปนเพียงสวนนอยเทาน้ัน แตความเสียหายสวนใหญเกิดจากพยาธิสภาพของโรคเอง 
ซ่ึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเกินกวาแพทยจะเยียวยารักษาผูปวยได จึงกําหนดคาเสียหายเบื้องตน
ตามสัดสวนที่กอใหเกิดความเสียหายใหกับผูฟองคดีเปนจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวา
เงินที่ไดรับดังกลาวไมเปนไปตามขอ ๖ (๑) ของขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีผูรับบริการ 
ไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงกําหนดอัตราการจายเงินชวยเหลือ
เบื้องตนในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวรในอัตราไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินที่เหลืออีกจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  จากขอเท็จจริงในคดีน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยอมรับวาการเสียชีวิตของภรรยาผูฟองคดี 
เกิดจากเหตุสุดวิสัยในระบบการใหบริการสาธารณสุขโดยที่ไมปรากฏผูกระทําความผิด ผูฟองคดี 
 
 
 
 



 
 
๓๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตนตามมาตรา ๕๐ (๘)๒๘ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับขอ ๕๒๙ ของขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข ในการจายเงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีผูรับบริการไดรับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลฯ สวนการกําหนดคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูรับบริการน้ัน 
ขอ ๖๓๐ ของขอบังคับดังกลาว ไมไดกําหนดอัตราขั้นต่ําของความเสียหายของแตละประเภทไว 
แตใหเปนดุลพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณา โดยพิจารณาถึงความรุนแรงตามสภาพ 
ความเปนจริงเปนกรณี ๆ ไปตามความเหมาะสมจากเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย กลาวคือ  
ถาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายเกิดจากการรักษาพยาบาลโดยตรงอยางชัดเจน ถือวาไดเกิด 
ความรุนแรงของความเสียหายจากการรักษาพยาบาลมาก การจายเงินชวยเหลือเบื้องตนก็จะจาย 
ใหมากตามไปดวย แตถาเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายเกิดจากการรักษาพยาบาลดวยและเกิดจาก
เหตุอ่ืนดวย การจายเงินชวยเหลือเบื้องตนก็จะจายนอยกวาเหตุที่เกิดจากการรักษาพยาบาล
โดยตรงอยางชัดเจน โดยจะจายลดหลั่นกันไปตามเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหาย 
  สําหรับการกําหนดคาเสียหายเบ้ืองตนจากการรักษาพยาบาลใหแกผูฟองคดีน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภรรยาของผูฟองคดีเขารับการรักษาที่หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ของโรงพยาบาลสุรินทรดวยอาการเหนื่อยหอบ แนนหนาอกกอนมาโรงพยาบาลประมาณ ๓๐ นาที 
ในขณะนั้นมีแพทยปฏิบัติหนาที่จํานวน ๒ คน มีพยาบาลจํานวน ๓ คน และมีผูปวยในภาวะวิกฤติ
ตองใหการตรวจรักษาทันทีจํานวน ๗ ราย สวนภรรยาของผูฟองคดีน้ัน แพทยประเมินอาการ
                                                            

๒๘ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๘) จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน ในกรณีที่ผู รับบริการไดรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล 

โดยหาผูกระทําผิดมิได หรือหาผูกระทําผิดไดแตผูรับบริการไมไดรับคาเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๙-๓๐ ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการจายเงินชวยเหลือ

เบ้ืองตน กรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ขอ ๕ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการที่จะเปนเหตุใหไดรับความชวยเหลือเบ้ืองตน

ตามขอบังคับน้ี ใหรวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แตมิใชความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินไปตามพยาธิสภาพ 
หรือเหตุแทรกซอนของโรคท่ีเปนไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยูแลว ซ่ึงโรคน้ันไดรับการวินิจฉัยและรักษา 
ตามมาตรฐานทั่วไป 

ขอ ๖ ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ และอัตราจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตน 
แบงเปน 

(๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนได ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนได ไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเน่ือง จายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนได ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เบื้องตนดวยการตรวจรางกาย ฟงปอดไมพบเสียงผิดปกติ ชีพจรเตน ๙๐ คร้ังตอนาที หายใจ 
๒๘ คร้ัง ถึง ๓๒ คร้ังตอนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ความเขมขนของออกซิเจน
ในเลือดเทากับรอยละ ๙๘ จัดอยูในกลุมผูปวยในภาวะเรงดวนตองการการชวยเหลือรีบดวน 
รองมาจากผูปวยภาวะวิกฤติ แพทยจึงทําการรักษาผูปวยในกลุมผูปวยภาวะวิกฤติกอน  
แตในเวลาตอมาอาการปวยของภรรยาผูฟองคดีไดเปลี่ยนแปลงเปนผูปวยในภาวะวิกฤติ 
ภายในเวลา ๒๐ นาที หลังจากการประเมินเบื้องตน และเสียชีวิตหลังจากน้ันดวยโรคกลามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน จึงเชื่อไดวาการเสียชีวิตของภรรยาผูฟองคดีมีผลมาจากการที่ไมไดรับ 
การรักษาภายในเวลาอันควรตามภาวะของโรค อันเนื่องมาจากมีแพทยจํานวนนอยไมเพียงพอ
กับปริมาณผูปวย และอาจมีผลจากการที่แพทยเวรประเมินเบื้องตนภาวะโรควาสามารถรอ 
การรักษาได ซ่ึงถือวาเปนเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล  ดังน้ัน การเสียชีวิตของภรรยา
ผูฟองคดีจึงเปนผลโดยตรงมาจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ  
สวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางวา ความเสียหายจากการเสียชีวิตของภรรยาผูฟองคดีเกิดจาก
อาการแทรกซอนของโรคนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมมีพยานหลักฐานที่จะพิสูจนขอเท็จจริง 
ใหเห็นไดวาการเสียชีวิตดังกลาวเกิดจากเหตุแทรกซอนของโรคหรือเหตุอ่ืนมากกวาเหตุสุดวิสัย
ของระบบการรักษาพยาบาล  อีกทั้ง ในชั้นการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็มิไดนําเหตุ 
ของพยาธิสภาพของโรคมาประกอบการพิจารณากําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแตอยางใด 
ขออางดังกลาวจึงไมอาจรับฟงได  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดคาเสียหายเบ้ืองตน
ใหแกผูฟองคดีจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยอางวาความเสียหายดังกลาวเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
ในระบบการรักษาพยาบาล และพยาธิสภาพของโรค โดยที่ความเสียหายจากพยาธิสภาพของโรค
มากกวาเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล และเปนการกําหนดเงินชวยเหลือเบื้องตน 
จากการรักษาพยาบาลที่นอยกวาอัตราขั้นสูงกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการซ่ึงกําหนดใหในอัตรา 
ไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงเปนการกําหนดเงินชวยเหลือเบื้องตนโดยใชดุลพินิจที่ไมมีเหตุผล 
อันสมควรและไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงพฤติการณและความรายแรงของ 
ความเสียหาย รวมทั้งเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลดังกลาวแลวเห็นวา 
หากไมมีเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลของหนวยบริการดังกลาว ภรรยาของผูฟองคดี
อาจไมเสียชีวิต ความเสียหายขางตนจึงเปนผลโดยตรงจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล
และถือวาเปนความเสียหายอยางรายแรงของระบบการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ จึงควร
กําหนดเงินชวยเหลือเบื้องตนจากการรักษาพยาบาลใหแกผูฟองคดีจํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
อันเปนจํานวนท่ีเหมาะสมและเปนธรรมกับผูฟองคดีแลว และเม่ือผูฟองคดีไดรับเงินชวยเหลือ
เบื้องตนไปแลวเปนจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตน
ดังกลาวเพ่ิมอีกเปนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินชวยเหลือ
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เบื้องตนจากการรักษาพยาบาลเพิ่มใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหชําระ 
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๖/๒๕๕๗) 
 

 ๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๓.๓ กรณีอ่ืน ๆ  
 

  เม่ือการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดดําเนินการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งไดจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การออกกฎกระทรวง
ดังกลาวจึงเปนไปตามหลักการและวิธีการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติแลว 
  การที่บุคคลแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไป 
เพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย 
ถือเปนการแสดงสิท ธิในชีวิตและร างกายตามมาตรา  ๓๒  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งสิทธิดังกลาวมิใชสิทธิที่จะเลือกไมมีชีวิตอยู
แตเปนสิทธิในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะไดตายโดยธรรมชาติ  
โดยกฎกระทรวงดังกลาวมิไดเปนการกําหนดหลักเกณฑและองคประกอบอันมีความหมาย
ในการปลอยใหผูทําหนังสือแสดงเจตนาเสียชีวิตลง โดยงดเวนไมใหการรักษา หรือ 
การใชยาและเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยบางอยางเพ่ือยุติชีวิต แตเปนการรักษา 
อยางประคับประคองเพื่อใหผูทําหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวตายอยางเปนธรรมชาติ
เพื่อมิใหย้ือความตายอยางสิ้นหวังหรือทําใหผู น้ันตองทรมานจากการเจ็บปวยอยู
ตลอดเวลา ทั้ง ๆ  ที่หากไมมีบริการสาธารณะที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยแลว ผูน้ันควรจะตายอยางธรรมชาติแลว 
จึงเห็นวาเน้ือหาสาระของกฎกระทรวงมิไดเกินกวาที่พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
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พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติไว และไมเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐  
  สรุปขอเท็จจริง 
  นายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
และไดประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยไดกําหนดใหใชบังคับ
เม่ือพนกําหนดสองรอยสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจานุเบกษา ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดี
ที่ ๒ ซ่ึงเปนขาราชการกระทรวงสาธารณสุขและประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งผูฟองคดีที่ ๓  
ซ่ึงเปนขาราชการบํานาญประกอบวิชาชีพเวชกรรมและอยูในบังคับของกฎกระทรวงดังกลาว  
เห็นวา กฎกระทรวงดังกลาวกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบริการสาธารณะ 
ดานการสาธารณสุขซ่ึงผูฟองคดีทั้งสามไดรับการศึกษาอบรมใหชวยชีวิตผูปวยใหดีที่สุด 
ตามภาวะวิสัยและพฤติการณในขณะนั้น และจะตองไมทอดทิ้งผูปวยใหเสียชีวิต การปลอยให
ผูปวยเสียชีวิตลงโดยงดเวนไมใหการรักษาหรือการใชเคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทยบางอยาง
เพ่ือยุติชีวิต จึงเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงไมชอบ 
ดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
กฎกระทรวงฉบับขางตน  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือ 
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ เปนเรื่องสิทธิในการทําหนังสือแสดงเจตนา
ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน 
หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยไดตามมาตรา ๑๒๓๑ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติฯ ซ่ึงเปนสารัตถะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายท่ีบุคคลพึงมีตามที่
                                                            

๓๑ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข ที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตาย

ในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได 
 การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

 เม่ือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวาการกระทําน้ัน
เปนความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง 



 
 
๓๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเปน 
การออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ซ่ึงรัฐไดจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง๓๒ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว  อีกทั้ง รางกฎกระทรวงดังกลาวไดเขาสู 
การพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติฯ โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดใหความเห็นชอบและไดเสนอราง
กฎกระทรวงดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามที่
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอและไดสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา  หลังจากน้ัน จึงไดนําเสนอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองลงนามในรางกฎกระทรวงที่พิพาท 
และไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดสองรอยสิบวันนับแต
วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กรณีจึงเปนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงค
จะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติ 
การทรมานจากการเจ็บปวยฯ โดยเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ 
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฯ  ดังนั้น การออก
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมาน
จากการเจ็บปวยฯ จึงเปนไปตามหลักการและวิธีการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไวแลว 
  ในสวนของเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงฉบับพิพาท น้ัน เห็นวา การที่บุคคล 
แสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทาย 
ของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย ซ่ึงมีผลทําใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตองเคารพการตัดสินใจดังกลาวนั้น การดังกลาวเรียกวาสิทธิของบุคคล ซ่ึงสิทธิดังกลาวมิใช
สิทธิที่จะเลือกไมมีชีวิตอยู แตเปนสิทธิในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพ่ือที่จะไดตาย
โดยธรรมชาติ และหากพิจารณาหลักการและเหตุผลของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียง
เพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ แลว เห็นวา 
การทําหนังสือดังกลาวเปนการแสดงสิทธิในชีวิตและรางกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ
                                                            
 ๓๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๕๗ ฯลฯ  ฯลฯ 
  การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง  
การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเปนการยื่นความประสงคไวลวงหนาเพ่ือประกาศ
ใหสาธารณชนทราบความประสงคของตนวาจะใชสิทธิเชนใด จึงมิไดเปนการกระทําที่ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  ทั้งน้ี กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา
ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต  
หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ ไดกําหนดองคประกอบของการแสดงสิทธิไว ดังนี้ 
ประการแรก หากมีผูทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือ
ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวย หนังสือแสดงเจตนา
ตองครบถวนบริบูรณ ประการที่สอง ผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุขไมมีอํานาจหนาที่ในการทําให
ผูทําหนังสือแสดงเจตนาถึงแกความตายโดยวิธีการใด ๆ ประการที่สาม ผูทําหนังสือแสดงเจตนา
ยังคงไดรับการดูแลแบบประคับประคอง ประการที่สี่ ผูทําหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวจะตอง 
มีภาวะตามที่กฎกระทรวงพิพาทกําหนดไว ประการที่หา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รับผิดชอบ
การรักษามีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยพยากรณโรคตามมาตรฐานทางการแพทย และประการ
สุดทาย หากผูทําหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวตองการตายอยางธรรมชาติ  ดังนั้น เม่ือพิจารณา
ตามองคประกอบของกฎกระทรวงที่พิพาทจึงมิใชการปลอยใหผูปวยเสียชีวิตลงโดยงดเวน 
ไมใหการรักษา หรือการใชยาและเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยบางอยางเพ่ือยุติชีวิต  
และหากผูทําหนังสือแสดงเจตนาประสงคจะใหใชวิธีการปลอยใหผูคนเสียชีวิตลงโดยงดเวน
ไมใหการรักษา หรือการใชยาและเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยบางอยางเพ่ือยุติชีวิต ก็ถือวา
ไมเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา 
ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต  
หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไมจําตอง 
ปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวที่ไมชอบดวยกฎหมายแตประการใด  อีกทั้ง การท่ี 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดออกกฎกระทรวงที่พิพาทโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติฯ โดยมีวัตถุประสงคในการวางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร
และการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ การออกกฎกระทรวงพิพาทจึงเปนการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติซ่ึงมิไดเปนการกําหนดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
แตมีวัตถุประสงคในการจัดการงานดานสุขภาพของประเทศ รวมทั้งกฎกระทรวงฉบับพิพาท 
ก็มิไดมีเน้ือหาสาระเกินกวาพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฯ เปนเพียงการอธิบายความ 
กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข 
ที่เปนไปเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการปวยเทาน้ัน  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
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ตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระ
สุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บปวยฯ จึงเปนการชอบดวยกฎหมายแลว  
และเม่ือวินิจฉัยเน้ือหาสาระของกฎกระทรวงดังกลาวแลว ไมปรากฏวาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เก่ียวของแตอยางใด  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๑/๒๕๕๘) 

 

๔. เหตุรําคาญ 
 

 ๔.๑ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน 
 

  เม่ือผูประกอบกิจการโรงงานผลิตกะปไมสามารถดําเนินการแกไขปญหา
กลิ่นเหม็นและการระบายนํ้าเสียลงสูแมนํ้าตามคําแนะนําและคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น ซึ่งใชอํานาจตามกฎหมายในการระงับเหตุรําคาญได เจาพนักงานทองถิ่นจึงมี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตในการประกอบกิจการไดเปนเวลาไมเกิน ๑๕ วัน และหากเห็นวา
การกระทําของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 
ตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับ 
การดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นก็มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ตามมาตรา ๖๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นมิไดดําเนินการตามกฎหมายและไมสามารถระงับเหตุรําคาญใหหมดสิ้นไปได  
จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ สามีของผูฟองคดี
ไดรองเรียนไปยังนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยองวา ไดรับความเดือดรอนจากกลิ่นเหม็น 
ที่เกิดจากโรงงานผลิตกะปของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอใหทางราชการดําเนินการใหโรงงานดังกลาว
หยุดทําการสงกลิ่นเหม็นรบกวนและหยุดทําลายสิ่งแวดลอมรวมทั้งกลไกธรรมชาติ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยองจึงไปตรวจสอบสถานที่ตามที่ มีการรองเรียนพบวา โรงงานของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกอความเดือดรอนรําคาญจริง จึงแนะนําใหแกไขปรับปรุงสถานที่เพ่ือไมให
เกิดกลิ่นรบกวน  ตอมา เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับหนังสือรองเรียนจากผูรองเรียนเร่ืองกลิ่นเหม็นและการระบายน้ําเสีย
จากการผลิตกะปลงสูแมนํ้าระยอง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบแลวพบวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มิไดกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงาน จึงมีคําส่ังลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ใหระงับ
กิจการและปรับปรุงสถานท่ีและกระบวนการผลิต  หลังจากน้ัน เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
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ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วายังไดรับกลิ่นเหม็นจากการผลิตกะป 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ พรอมแนบรายชื่อผูไดรับความเดือดรอนอีก ๒๕ คน  จากน้ัน เจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบสถานที่และแนะนําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยายจุดตากเคยใหหาง
จากบานของเพื่อนบานและปรับปรุงแกไขเครื่องอบเคยใหสามารถใชงานไดและใหหาอุปกรณ
ปองกันกลิ่น  ตอมา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบอนุญาตให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการผลิตกะป ตามขอ ๑๓ (ก) 
ตามความในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ระงับการสงกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการผลิตกะป  
หากไมสามารถระงับกลิ่นไดอยางถาวร ขอใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตกะป 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา ประชาชนและสามีของผูฟองคดีไดรองเรียนตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยองวา ไดรับความเดือดรอนจากกลิ่นเหม็น
ที่เกิดจากการผลิตกะปจากโรงงานของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมอบใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยองสงเจาพนักงานสาธารณสุขไปทําการตรวจสอบ และไดใหคําแนะนําให
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แกไขปรับปรุงสถานที่เพ่ือไมใหเกิดกลิ่นรบกวนและใหลดการดําเนินกิจการ
ชวงที่มีฝนตกหนัก  ตอมา มีผูรองเรียนกรณีไดรับกลิ่นเหม็นและการระบายน้ําเสียจากการผลิต
กะปลงสูแมนํ้าระยอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ระงับกิจการทันทีและให
ปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิต  จากน้ัน ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา
ยังคงไดรับกลิ่นเหม็นจากการผลิตกะป ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกทําการตรวจสอบและแนะนํา
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยายจุดตากเคยใหออกหางจากบานของเพื่อนบานและหาอุปกรณปองกัน
กลิ่นรบกวน พรอมทั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรงปรับปรุงเครื่องอบเคยใหสามารถใชงานได  ตอมา 
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแนะนําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรงแกไขปรับปรุงเครื่องอบเคย 
พรอมทั้งซอมแซมผาใบก้ันลม และใหงดตากเคยบริเวณพื้นที่เหนือลมเพื่อไมใหกลิ่นฟุงกระจาย
ไปยังเพ่ือนบาน  จากน้ัน เจาหนาที่ไดออกตรวจสอบพบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยายพ้ืนที่ตากเคย
ไปอยูใตลมและลอมรั้วปองกันกลิ่นฟุงกระจาย และไดแนะนําใหระวังการเกิดเสียงดังขณะขนถาย
วัตถุดิบตลอดจนการเกิดกลิ่นรบกวน สําหรับปญหาดานน้ําเสีย โรงงานของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีบอเก็บนํ้าหมักเคยซ่ึงเปนบอคอนกรีตมีฝาปด การระบายน้ําจากการลางภาชนะบอหมักเคย
หรือพ้ืนที่ภายในอาคารมีระบบรางลงบอรับนํ้าโสโครก เปนแบบบอเกรอะ บอซึม และรางระบาย
นํ้าฝนเพ่ือใหระบายน้ําฝนน้ําลางพ้ืนคอนกรีตนอกอาคารและลางรถสงเคย ปลอยลงพื้นที่ปาชายเลน



 
 
๓๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดานหลังโรงงาน จึงเห็นไดวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการใชอํานาจในการปองกัน
และระงับมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ กอเหตุรําคาญตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพิจารณาประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๖  
ซ่ึงกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตองมีการควบคุม  
ตองปฏิบัติและจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการน้ันใหเปนไปตามเง่ือนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะ 
และในขอ ๘ กําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะ 
รวม ๗ ประการ แตรายละเอียดในขอตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในเทศบัญญัติฉบับดังกลาว 
ไมมีการกําหนดวิธีการควบคุมมลภาวะดานกลิ่นอันเกิดจากการดําเนินกิจการที่เปนอันตราย 
ตอสุขภาพไวแตอยางใด โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใชพ้ืนที่ตากเคยกวางเปนจํานวนหลายไร  
และเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีทุกฝายรับกันฟงไดวา เปนธรรมชาติของการผลิตกะปซ่ึงจะตอง 
เกิดกลิ่นจากแกสมีเทน ซ่ึงจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงในระยะแรกของการตากเคยประมาณ ๒ วัน  
หลังจากน้ัน กลิ่นก็จะจางลง โดยขณะที่เปดบอเคยเพ่ือนําเคยออกมาตากนั้นไมมีวิธีการอ่ืนที่จะ
ทําใหกลิ่นลดนอยลงได กรณีจึงเห็นวา แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกระทําการตามหนาที่ที่เทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองระยองฯ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ บัญญัติไวแลวก็ตาม แตเม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวาการประกอบกิจการผลิตกะปของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังกอใหเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญแกผูฟองคดี อันเปนการดําเนินกิจการที่กอใหเกิดเหตุรําคาญขึ้นในสถานที่เอกชน 
ตามมาตรา ๒๘๓๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูไดรับใบอนุญาต
ไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจ 
สั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๕๙๓๔  
                                                            

๓๓-๓๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ัง 
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่น้ันระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําส่ัง และถาเห็นวา
สมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญน้ัน หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนในอนาคต 
ใหระบุไวในคําส่ังได 
 ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหน่ึง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจระงับ
เหตุรําคาญน้ันและอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีก และถาเหตุรําคาญเกิดข้ึนจากการกระทํา 
การละเลย หรือการยินยอมของเจาของหรือผูครอบครองสถานที่น้ัน เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวตองเปน 
ผูเสียคาใชจายสําหรับการน้ัน 
 ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถ่ินวาเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําส่ัง
เปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่น้ันทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจ
แกเจาพนักงานทองถ่ินวาไดมีการระงับเหตุรําคาญน้ันแลวก็ได 
 มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง
พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่อง



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๓๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการผลิตกะปที่ไดรับอนุญาต  
และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
ตามมาตรา ๖๐ (๓)๓๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซ่ึงในกรณีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด จึงถือวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ละเลยตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กําหนดใหตองปฏิบัติ  ดังนั้น  
เม่ือการประกอบกิจการผลิตกะปของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมอาจแกไขหรือระงับเหตุรําคาญได 
โดยคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเปนกรณีที่มีเหตุรําคาญจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจจะ 
เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองออกคําส่ังหามผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มิใหกอเหตุรําคาญดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถแกไขปญหาหรือระงับเหตุรําคาญ
ใหหมดสิ้นไปได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
สําหรับกรณีของการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตกะปของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหเพิกถอนตั้งแตวันที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําพิพากษา 
เปนตนไป น้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดอุทธรณ คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนจึงเปนที่สุด 
ศาลปกครองสูงสุดจึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นนี้  พิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตกะปของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาเปนตนไป (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๘/๒๕๕๕) 
 

 ๔.๒ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต เครื่องจักร และเครื่องกล 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 

                                                                                                                                                                          
ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตน้ัน เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายใน
เวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 

๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๖๐ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
 ฯลฯ ฯลฯ 
  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออก
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 
และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองน้ันกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 
 
๓๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๔.๓ เหตุรําคาญจากการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
 

  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนและเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากสุนัข โดยการฝงไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อระบุตัวสุนัขและทราบ
เจาของสนัุขผูตองรับผิดชอบ หากมีการปลอยสุนัขเปนสุนัขจรจัด หรือสุนัขของตนทําราย
หรือสรางความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลอ่ืนหรือสังคม แมขอบัญญัติดังกลาว 
จะมีผลกระทบตอเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขของผูฟองคดีก็ตาม แตเม่ือชั่งนํ้าหนักผลกระทบ
และความเสียหายที่ ผูฟองคดีไดรับกับผลประโยชนสาธารณะที่ตองสูญเสียแลว  
ความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับเบาบางกวาความเสียหายของประโยชนสาธารณะ 
ประกอบกับยังไมมีมาตรการอ่ืนใดที่จะแกไขปญหาสุนัขจรจัดใหบรรลุผลไดเทากับ
มาตรการที่กําหนด ขอบัญญัติดังกลาวจึงเปนมาตรการที่จําเปนแกการดําเนินการ 
เพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข  อยางไรก็ตาม การที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ นิยามคําวา “เจาของสุนัข”  
ใหหมายความรวมถึงผูครอบครองสุนัข หรือผูใหอาหารสุนัขเปนประจําดวย มีผลให
ประชาชนที่เพียงแตใหอาหารแกสุนัขจรจัดเปนประจําดวยความเมตตาตองมีภาระหนาที่
ในการพาสุนัขจรจัดไปฝงไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข มิเชนน้ันอาจทําใหบุคคลน้ัน
กระทําผิดกฎหมาย ซึ่งเปนการผลักภาระดังกลาวมาใหกับประชาชน บทนิยามดังกลาว 
ที่ใหหมายความรวมถึงผูใหอาหารสุนัขเปนประจําดวย จึงเปนขอบัญญัติที่สรางข้ันตอน
โดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรและไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งหามีสุนัขอยูในความดูแลจํานวนหนึ่งและเปนผูใหอาหารแกสุนัขจรจัด 
เปนประจํา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘  
มีผลใชบังคับเม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยกําหนดใหเจาของสุนัขตองลงทะเบียนสัตวเลี้ยง
และจัดทําใบรับรองรูปพรรณและจัดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอยางถาวร รวมทั้งกําหนด 
เขตทองที่ของกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนเขตควบคุมการเลี้ยงและปลอยสุนัข 
ผูฝาฝนจะมีความผิดและไดรับโทษปรับ ภายหลังจากที่มีการออกขอบัญญัติดังกลาวแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดบริการใหกับประชาชนที่เลี้ยงสุนัข เชน การจัดบริการฝงอุปกรณระบุ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๔๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตัวสุนัขโดยไมตองเสียคาใชจายจํานวน ๕๐,๐๐๐ ตัว และเพิ่มจํานวนขึ้นตามกําลังงบประมาณ
และการจัดบริการตาง ๆ เพ่ือใหเจาของสุนัขไดรับความสะดวกในการจดทะเบียนสุนัข ผูฟองคดี
ทั้งหาเห็นวา การออกขอบัญญัติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และขัดตอพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดใหควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะท่ีเปนสัตวอันตรายตอ 
การติดเชื้อเทาน้ัน และกอภาระคาใชจายแกเจาของสุนัขเกินสมควร จึงมีหนังสือรองเรียนตอ 
นายกรัฐมนตรี หลังจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสงเรื่องรองเรียนไปใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณา ก็ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการเปนประการใดและไมไดแจงผล 
การพิจารณาใหผูฟองคดีทั้งหาทราบ ผูฟองคดีทั้งหาจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ บทนิยามของคําวา “เจาของสุนัข” “ที่หรือทางสาธารณะ” “ใบรับรอง”  
และ “การจดทะเบียนสุนัข” ขอ ๙ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๗ และขอ ๒๖ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง๓๖ และ 
มาตรา ๕๐๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขฯ 
เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
ในกรุงเทพมหานครหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสุนัข โดยกําหนดใหพ้ืนที่ 
ในเขตอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และใหการเลี้ยงหรือ
ปลอยสุนัขตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๙๓๘ แหงพระราชบัญญัติ 

                                                            
 ๓๖-๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
   มาตรา ๖ ใหกรุงเทพมหานครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน มีระเบียบการบริหาร
ตามพระราชบัญญัติน้ีและมีอาณาเขตทองที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๐ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการกรุงเทพมหานครและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายอ่ืน 
ไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแตกรณี โดยอนุโลม  ทั้งน้ี เวนแต
พระราชบัญญัติน้ีจะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
 ๓๘ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ิน
หรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดให 
สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของพ้ืนที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินน้ัน เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวได 



 
 
๓๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การสาธารณสุขฯ ประกอบกับมาตรา ๘๙ (๑๖) และ (๑๘)๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกรุงเทพมหานครฯ และโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๙๗ (๑)๔๐ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอบัญญัติดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๑๐๐๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การออกขอบัญญัติ
ดังกลาวจึงเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนดแลว 
  โดยที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขฯ 
ออกมาเพ่ือแกไขปญหาจํานวนสุนัขจรจัดเพ่ิมขึ้นในเขตทองที่ปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากเจาของสุนัขนําสุนัขมาปลอยในที่สาธารณะ ทําใหจํานวนสุนัขจรจัดเพ่ิมมากขึ้น
จนยากที่จะควบคุมไดโดยวิธีการปกติ โดยขอ ๕ ใหนิยามของคําวา “ที่หรือทางสาธารณะ” 
หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชนสามารถใชประโยชน 
หรือสัญจรได คําวา “ใบรับรอง” หมายความวา ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทํา
เคร่ืองหมายระบุตัวสุนัขอยางถาวร ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน การฝงไมโครชิป เปนตน 
ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว คําวา “การจดทะเบียนสุนัข” หมายความวา การนําสุนัขหรือใบรับรองไปแจง 
ตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป  
                                                                                                                                                                          
 การออกขอกําหนดของทองถ่ินตามวรรคหน่ึง ราชการสวนทองถ่ินอาจกําหนดใหเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตว
บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไมเกินจํานวนที่กําหนด หรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภท
ตองอยูในภายใตมาตรการอยางใดอยางหน่ึงก็ได 
 ๓๙-๔๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ ดําเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครในเร่ืองดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๙๗ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราข้ึนไดโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

   มาตรา ๑๐๐ เม่ือสภากรุงเทพมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบแลว 
ใหประธานสภากรุงเทพมหานครสงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ 
และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามในรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผานความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใชบังคับเปนกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๔๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัข ขอ ๙ กําหนดใหเจาของสุนัขตองนําสุนัขหรือใบรับรอง 
ไปจดทะเบียนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
นําสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ ๑๒ กําหนดใหเจาของสุนัขดําเนินการแจงยายที่อยู
ของสุนัขหรือดําเนินการแจงกรณีบัตรประจําตัวสุนัขสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ภายในสามสิบวัน ขอ ๑๓ กําหนดใหเจาของสุนัขแจงในกรณีที่สุนัขตายภายในสามสิบวัน  
ขอ ๑๔ กําหนดใหเจาของสุนัขแจงในกรณีที่สุนัขหายภายในสามวันนับแตวันที่ทราบหรือหากพบ
สุนัขที่หายแลวตองแจงภายในสามวัน และขอ ๑๗ กําหนดหามมิใหผูใดเลี้ยงสุนัขในที่ 
หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอ่ืนโดยปราศจากความยินยอม จึงเปนมาตรการในการควบคุม
การเลี้ยงสุนัขเพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยการฝง
ไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพ่ือใหสามารถระบุตัวสุนัขและทราบวาผูใดเปนเจาของสุนัข  
เพ่ือรับผิดชอบกรณีที่พบวามีการปลอยสุนัขเปนสุนัขจรจัด หรือสุนัขของตนทํารายหรือสราง
ความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลอ่ืนหรือสังคม ซ่ึงเปนการแกไขพฤติกรรมของเจาของสุนัข 
หรือผูเลี้ยงสุนัขใหมีความรับผิดชอบตอสุนัขที่ตนเลี้ยงและสังคม และแกไขปญหาการเพ่ิมจํานวน
ของสุนัขจรจัดที่ตนเหตุเปนสําคัญ แมขอบัญญัติดังกลาวจะมีผลกระทบตอเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัข
ของผูฟองคดีทั้งหาก็ตาม แตเม่ือชั่งนํ้าหนักผลกระทบและความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งหา 
ไดรับกับผลประโยชนของสาธารณะท่ีตองสูญเสียแลว ความเสียหายของผูฟองคดีทั้งหาที่ไดรับ
เบาบางกวาความเสียหายของประโยชนสาธารณะ ประกอบกับยังไมมีมาตรการอ่ืนที่จะสามารถ
แกไขปญหาสุนัขจรจัดใหบรรลุผลไดเทากับมาตรการที่กําหนดไวในขอบัญญัติดังกลาว 
ขอบัญญัติดังกลาวจึงเปนมาตรการที่จําเปนแกการดําเนินการเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สุนัขแลว  อีกทั้ง มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไมมีขอความใดใหอํานาจ
ราชการสวนทองถิ่นควบคุมสัตวเลี้ยงเฉพาะท่ีเปนอันตรายตอการติดเชื้อ หรือเปนอันตราย  
เพ่ือการดํารงชีพของประชาชนเทาน้ัน แตเปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีทั้งสองที่จะกําหนดเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวชนิดใดก็ไดที่เห็นวาเปนประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยู
ที่เหมาะสมและการที่ขอบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ และไมขัดตอหลักความเสมอภาคแตอยางใด  นอกจากน้ี  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดใหมีบริการฝงไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขโดยไมเสียคาใชจาย 
และหากเจาของสุนัขจะไปดําเนินการเองก็มีคาใชจายเพียงเล็กนอย ซ่ึงไมไดมากเกินไปกวา 
ที่ผูเลี้ยงสุนัขจะรับภาระมิได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขฯ ขอ ๕ บทนิยามของคําวา “ที่หรือทางสาธารณะ” 



 
 
๓๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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“ใบรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ขอ ๙ ขอ ๑๒ (๑) และ (๒) ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และขอ ๑๗ 
จึงเปนการใชอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย และไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 
หรือเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกนิสมควร 
  อยางไรก็ตาม ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขฯ 
ขอ ๕ ซ่ึงนิยามคําวา “เจาของสุนัข” หมายความรวมถึงผูครอบครองสุนัข หรือผูใหอาหารสุนัข
เปนประจําดวย มีผลใหประชาชนที่เพียงใหอาหารแกสุนัขจรจัดเปนประจําดวยความเมตตา 
ตองมีภาระหนาที่พาสุนัขจรจัดไปฝงไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข ไมเชนน้ันอาจทําใหบุคคลน้ัน
กระทําผิดกฎหมาย ทั้งที่หนาที่ในการจัดการ ควบคุม ดูแลสุนัขจรจัดเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ แตกลับผลักภาระดังกลาวมาใหกับประชาชน บทนิยามดังกลาวจึงเปนขอบัญญัติ 
ที่สรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรและไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมการเลี้ยง 
หรือปลอยสุนัขฯ ในขอ ๕ บทนิยามของคําวา “เจาของสุนัข” ที่ใหหมายความรวมถึงผูใหอาหารสุนัข
เปนประจําดวย ตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๖) 
 

  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหนาที่โดยตรงตามกฎหมายในการควบคุม 
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว รวมถึงมีอํานาจในการระงับเหตุรําคาญอันเกิดจากสัตวที่มีเจาของ
หรือสัตวเรรอน และมีอํานาจในการออกประกาศเขตพื้นที่เลี้ยง เม่ือมีการรองเรียนวา 
มีผูเลี้ยงสุนัขไวเปนจํานวนมาก จนกอใหเกิดมลภาวะและเหตุรําคาญจากการสงเสียง
รบกวนและกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล รวมทั้งปญหาจากการเจ็บปวยของสุนัข ซึ่งทํา 
ความเดือดรอนใหแกผูพักอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ปญหาดังกลาวจึงเปนเหตุรําคาญ 
ตามขอ ๒๕ (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีหนาที่ในการปองกันระงับเหตุเดือดรอนรําคาญดังกลาวภายในเวลาอันสมควร 
หรือกําหนดมาตรการใด ๆ เพื่อระงับเหตุรําคาญ เม่ือปรากฏวาเหตุรําคาญน้ันยังคงมีอยู 
กรณีถือไดวาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดดําเนินการใหมีการระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ
ตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองครบถวนตามที่กําหนดในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีพักอาศัยที่อาคารชุดฌ็องเซลิเซ เอฟ ชั้นที่ ๑ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี อยูหางจากบานนาย บ. (ผูรองสอด) ประมาณ ๑๒ เมตร โดยผูรองสอดไดเลี้ยงสุนัขไว 
เปนจํานวนมากแตปลอยใหสุนัขไลเหากัดกันสงเสียงดังและไมกําจัดส่ิงปฏิกูล กอความเดือดรอน
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รําคาญแกผูฟองคดีและผูพักอาศัยในบริเวณนั้น ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
รองเรียนตอนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยรองนายกเทศมนตรีนคร 
ปากเกร็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา แมผูรองสอดเลี้ยงสุนัขเปนจํานวนมาก 
แตมีการเลี้ยงอยางถูกตอง  อยางไรก็ตาม ไดแจงผูรองสอดใหควบคุมสุนัขไมใหสงเสียงดัง
รบกวนประชาชนบริเวณใกลเคียงแลว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหเจาหนาที่สอบถามผูพักอาศยั
ขางเคียงหองพักของผูฟองคดี ซ่ึงใหถอยคําตรงกันวา ไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการท่ี
สุนัขสงเสียงดังและสงกลิ่นเหม็นจากบานผูรองสอด จึงเขาตรวจสอบบานผูรองสอดพบวามีสุนัข
ประมาณ ๑๕ ตัว เหตุรําคาญดังกลาวจึงยังไมหมดส้ินไป ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ รองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนครั้งที่สอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดี
ในทํานองเดียวกันกับหนังสือฉบับกอน ผูฟองคดีเห็นวาการละเลยเพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาที่
ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนรําคาญเปนอยางมาก เน่ืองจาก 
ไมสามารถพักผอนไดเปนปกติสุข มีอาการเครียดจนตองไปพบจิตแพทย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติ โดยการขจัดเหตุรําคาญดังกลาวใหหมดสิ้นไป และนําสุนัขที่เจ็บปวยไปรักษา 
รวมทั้งออกขอกําหนดของทองถิ่นเพ่ือปองกันเหตุรําคาญซ่ึงจะเกิดขึ้นอีกและเพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔๒ แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุขฯ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตพื้นที่
เทศบาลนครปากเกร็ด รวมถึงมีอํานาจในการระงับเหตุรําคาญอันเกิดจากสัตวที่มีเจาของ 
หรือสัตวเรรอน และมีอํานาจในการออกประกาศเขตพื้นที่เลี้ยงตามมาตรา ๒๖๔๓ และมาตรา ๒๘  
                                                            
 ๔๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 
 (๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๔๓ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 มาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูหน่ึงผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานท่ี
เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู 



 
 
๓๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกับมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔)๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูรองสอดเลี้ยงสุนัขไวเปนจํานวนมาก กอใหเกิดมลภาวะและเหตุรําคาญแกผูฟองคดีซ่ึงพักอาศัย
อยูหางจากบานพักของผูรองสอดประมาณ ๑๒ เมตร ทั้งดานการสงเสียงดังหรือการสงกลิ่นเหม็น 
รวมทั้งปญหาท่ีเกิดจากการเจ็บปวยของสุนัข ผูฟองคดีจึงไดรองเรียนปญหาดังกลาวตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงสองครั้ง โดยเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูฟองคดีแลว 
ไดแจงใหผูรองสอดควบคุมมิใหสุนัขสงเสียงดังรบกวนและใหลดจํานวนสุนัขลง และใหรักษา
ความสะอาดของสถานที่เลี้ยงอยูเสมอและจัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งใหมี 
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  
ตอมา เจาหนาที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดรายงานวาผูรองสอดใหความรวมมือโดยลดจํานวน
สุนัขลงแลว แตผูฟองคดียังคงไดรับเหตุเดือดรอนรําคาญจากปญหาดังกลาวอยู ซ่ึงหลังจากน้ัน
เจาหนาที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดไดเขาตรวจสอบบานผูรองสอดพบวา ขณะน้ันมีสุนัขประมาณ 
๑๕ ตัว โดยผูพักอาศัยขางเคียงหองพักของผูฟองคดีใหถอยคําตรงกันวา ไดรับความเดือดรอน
รําคาญจากการที่สุนัขสงเสียงดังและสงกลิ่นเหม็นจากบานผูรองสอด กรณีจึงเห็นวาปญหา
ดังกลาวเปนเหตุรําคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีภาระหนาที่ในการปองกันระงับเหตุเดือดรอนรําคาญดังกลาวตลอดเวลา 
เม่ือเหตุเดือดรอนรําคาญยังไมถูกระงับ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรองสอด
ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร หรือกําหนดมาตรการใด ๆ เพ่ือระงับเหตุรําคาญน้ัน 
หรืออาจเขาระงับเหตุรําคาญตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะไดปฏิบัติหนาที่โดยมีการเพ่ิมมาตรการมากย่ิงขึ้นเพ่ือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญแลวก็ตาม 
แตก็เปนการดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไวเพียงบางสวน เม่ือเหตุรําคาญยังคงมีอยู 
โดยปรากฏตามรายงานผลการดําเนินการตามคําส่ังศาลปกครองชั้นตน ลงวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๕๑ ของผูอํานวยการสํานักบังคับคดีปกครองวา ผูรองสอดมักปลอยสุนัขออกมาเดินบริเวณ
                                                                                                                                                                          
คลอง และสถานที่ตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในการน้ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือ
เพื่อระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 
 

 ๔๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบ 
กับเหตุน้ันดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ ความส่ันสะเทือน ฝุน ละออง 
เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๔๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หนาบานกอใหเกิดเสียงรบกวนและไมกําจัดส่ิงปฏิกูลทําใหสงกลิ่นเหม็นกอความเดือดรอน
รําคาญแกผูฟองคดีและผูที่อยูอาศัยในบริเวณดังกลาว กรณีถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มิไดดําเนินการใหมีการระงับเหตุเดือดรอนรําคาญตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนด จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ  พิพากษาให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๑/๒๕๕๗) 
 

  การนําสัตวมาเลี้ยงเปนจํานวนมากในบานพักอาศัยอันมีลักษณะเปนฟารม
เพาะพันธสัตวเลี้ยง ถือเปนการเลี้ยงสัตวในที่ชุมชนที่มีจํานวนเกินสมควร เม่ือการกระทํา
ดังกลาวเปนเหตุใหเกิดกลิ่น เสียง ฝุน หรือกรณีอ่ืนใดจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพแกผูอยูอาศยัในบริเวณใกลเคียง จึงเปนเหตุรําคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) 
และ (๔) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจาพนักงานทองถิ่น 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่เอกชนนั้น เคลื่อนยายสัตวเลี้ยงที่กอเหตุเดือดรอนรําคาญออกไป
และทําความสะอาดบริเวณบานใหสะอาดเรียบรอยถูกหลักอนามัย จึงเปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีพักอาศัยอยูที่หมูบานสุขถาวร ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร และเปนสมาชิกสมาคมสหพันธนกพิราบแขงในประเทศไทย เม่ือวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๓ เจาหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ (ผูถูกฟองคดี)  
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น เขาตรวจสอบพบวาบานของผูฟองคดีมีการตอเติมอาคารดานหนา
เพ่ือเลี้ยงนกพิราบ สุนัข และไกจํานวนมาก พ้ืนที่รอบบริเวณบานเต็มไปดวยมูลนกและขนนก 
ประกอบกับผูพักอาศัยอยูบานตรงขามกับบานของผูฟองคดีปวยเปนโรคไขหวัด ๒๐๐๙ ซ่ึงคาดวา
นาจะติดโรคมาจากการเลี้ยงนกพิราบของผูฟองคดี ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ผูถูกฟองคดี
จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีเคลื่อนยายสัตวไปยังสถานที่เหมาะสมและถูกตองภายใน ๗ วัน  
นับแตไดรับคําสั่ง  ตอมา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓  
ใหผูฟองคดีเคลื่อนยายสัตวเลี้ยงที่กอเหตุเดือดรอนรําคาญออกไปและทําความสะอาดบริเวณ
หนาบานใหสะอาดเรียบรอยถูกหลักสุขอนามัยภายใน ๓๐ วัน ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีคําวินิจฉัย



 
 
๓๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อุทธรณวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  จากขอเท็จจริงในคดีน้ีพบวา ผูฟองคดีไดนําสัตวมาเลี้ยงไวในบานพักอาศัย 
เปนจํานวนมาก ไดแก นกพิราบประมาณ ๕๐ ตัว สุนัขประมาณ ๕ ตัว และไก มีลักษณะ 
เปนฟารมเพาะพันธุสัตวเลี้ยง โดยบานของผูฟองคดีเปนบานแถวชั้นเดียวมีการตอเติมอาคาร
ดานหนาเพ่ือใชเปนที่เลี้ยงนกพิราบ พ้ืนบริเวณหนาบานและขางนอกบานมีมูลนกและขนนก 
เปนจํานวนมาก สงกลิ่นเหม็นและสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูที่อยูอาศัยขางเคียง ถือเปน
การเลี้ยงสัตวในที่ชุมชนที่มีจํานวนเกินสมควรอันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น เสียง ฝุน หรือกรณีอ่ืนใด 
จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ กรณีถือไดวามีความรายแรงถึงขนาด 
อันจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะ 
ความเปนอยูตามปกติของผูอยูอาศัยในชุมชนที่ถือไดวาเปนเหตุรําคาญตามมาตรา ๒๕ (๒)  
และ (๔) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนเจาพนักงาน
ทองถิ่นจึงมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่เอกชนนั้น ระงับเหตุ
รําคาญภายในเวลาอันสมควร และหากเห็นสมควรจะกําหนดวิธีการเพ่ือระงับเหตุรําคาญหรือวิธีการ
เพ่ือปองกันมิใหเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตไวในคําสั่งก็ไดตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ประชาชนไดรองเรียนวา
ผูฟองคดียังคงมีการเลี้ยงนกพิราบในบานดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือใหผูฟองคดีระงับ 
การกระทําอันเปนเหตุรําคาญและใหเคลื่อนยายสัตวไปยังสถานที่ที่เหมาะสมภายใน ๗ วัน  
นับจากไดรับคําสั่ง แตปรากฏวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามคําสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ มีคําส่ังลงวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๓ ใหผูฟองคดีเคลื่อนยายสัตวเลี้ยงที่กอเหตุเดือดรอนรําคาญออกไปและทําความสะอาด
บริเวณหนาบานใหสะอาดเรียบรอยถูกหลักอนามัยภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับคําส่ัง  ดังน้ัน 
คําส่ังของผูถูกฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายแลว แมผูถูกฟองคดีจะไมไดระบุไวในคําส่ังวา 
เหตุ รําคาญดังกลาวเปนกรณีตามอนุมาตราใดของมาตรา  ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุขฯ แตไดอางแลววาการกระทําของผูฟองคดีที่นําสัตวจํานวนมากมาเลี้ยง 
ในสถานที่ซ่ึงเปนแหลงชุมชนที่อาศัยกอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง อันพอเขาใจ 
ไดแลววาการกระทําดังกลาวเปนการตองหามตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
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จึงถือวาผูถูกฟองคดีไดจัดใหมีเหตุผลในคําสั่งตามมาตรา ๓๗๔๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส.๒/๒๕๕๖) 

 

 ๔.๔ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการฆาสัตว 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๔.๕ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

  เม่ือการประกอบกิจการตัดพับมวนโลหะสําหรับใชในงานกอสราง การเก็บ
และการขนยายวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง กอใหเกิดเสียงดงัจนถึงขนาดที่เปนเหตุให
ผูอยูอาศัยใกลเคียงตองเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งถือเปนเหตุรําคาญตาม
มาตรา ๒๕ (๔) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจาพนักงานทองถิ่น
มีคําสั่งใหผูประกอบกิจการหามาตรการควบคุมเฝาระวังข้ันตอนการขนยายวัสดุ
อุปกรณดังกลาวไมใหเกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกลเคียง จึงเปนการ
กําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุ รําคาญเกิดข้ึนในอนาคต  ตามมาตรา  ๒๘  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อคุมครองใหประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณโดยรอบ
สามารถดํารงชีพอยูไดอยางปกติสุขและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน คําสั่งดังกลาวจึงชอบ 
ดวยกฎหมาย 
                                                            
 ๔๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๗ คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย 
และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย 
  (๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
  (๒) ขอกฎหมายท่ีอางอิง 
  (๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
 นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหคําส่ังทางปกครอง
กรณีหน่ึงกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําส่ังน้ันเองหรือในเอกสารแนบทายคําส่ังน้ันก็ได 
 บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) เปนกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบุคคลอื่น 
  (๒) เหตุผลน้ันเปนที่รูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก 
  (๓) เปนกรณีที่ตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา ๓๒ 
  (๔) เปนการออกคําส่ังทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวนแตตองใหเหตุผลเปนลายลักษณอักษร
ในเวลาอันควรหากผูอยูในบังคับของคําส่ังน้ันรองขอ 



 
 
๓๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของอาคารซ่ึงใชเปนสถานที่ประกอบกิจการตัดพับมวนโลหะ
สําหรับใชในงานกอสรางและเก็บวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง โดยผูอยูอาศัยใกลเคียงอาคาร
ของผูฟองคดีแจงความตอพนักงานสอบสวนหลายครั้งวา ไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการ
ขนยายวัสดุอุปกรณขึ้นลงรถบรรทุก โดยใชรถเครนยกแผนเหล็กสงเสียงดัง และคนงานไดใช
เคร่ืองจักรกลตัดวัสดุแผนเหล็ก โดยใชแผนไฟเบอรกรีดแผนเหล็ก มีการขูดเศษปูนที่เกาะติดอยู
ตามตะแกรงคอนกรีตสงเสียงดัง ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดจับกุมลูกจางของผูฟองคดี และ
เปรียบเทียบปรับคนละ ๑๐๐ บาท  ตอมา มีการรองเรียนตอผูอํานวยการเขตประเวศ (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๔) อีกหลายครั้ง จนกระทั่งเม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีผูรองเรียนมายังสํานักงานเขต
ประเวศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) วามีการยกเหล็กดวยเครนทําใหเกิดเสียงดัง เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จึงเขาตรวจสอบพบวามีเหตุดังกลาวจริง โดยไดแนะนําใหผูฟองคดีดําเนินการแกไขในสวน
ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกประชาชนใกลเคียง ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง  ตอมา  
เจาพนักงานทองถิ่นไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ใหผูฟองคดีหามาตรการควบคุมเฝา
ระวังขั้นตอนในการขนยายวัสดุไมใหเกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกลเคียง  
และหามกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนใกลเคียง ผูฟองคดีไดรับแจง
คําสั่งแลว และไดอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แตยังไมไดรับแจงผล 
การวินิจฉัย ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดี
ไมไดกอใหเกิดเสียงดังรบกวนอันเปนเหตุรําคาญตามที่ระบุไวในคําสั่งดังกลาว และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ก็ไมเคยตรวจสอบหรือทดสอบวาเสียงที่เกิดจากการขนยายวัสดุกอสรางเขาออกในอาคาร
เปนเสียงที่อยูในระดับที่เปนเหตุใหเสื่อมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียงหรือไม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงในคดีปรากฏวา ผูฟองคดีประกอบกิจการตัดพับมวนโลหะสําหรับใชในงาน
กอสราง ซ่ึงกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียงอาคารของผูฟองคดี  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ รวมทั้งหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของไดทําการตรวจสอบการประกอบกิจการ
ดังกลาวของผูฟองคดีหลายครั้ง เชน บันทึกการจับกุมของพนักงานสอบสวนที่ระบุขอหาวา  
ทําใหเกิดเสียงดังกอความเดือดรอนรําคาญ ซ่ึงลูกจางของผูฟองคดีใหการรับสารภาพ หนังสือ
ของสํานักควบคุมและตรวจโรงงาน ๓ ที่ระบุวา ผูฟองคดีประกอบกิจการโรงงานโดยมิไดรับอนุญาต
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหผูฟองคดีหยุดประกอบกิจการ 
บันทึกการตรวจสาธารณสุขของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ระบุวา การประกอบกิจการ
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ของผูฟองคดีกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ และบันทึกการตรวจโรงงานของเจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ระบุวา ไมพบวามีการกอใหเกิดเสียงดัง เน่ืองจากคนงานไมมีการยกของและ
ไดออกไปสงของขางนอก เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบดังกลาว ประกอบกับมีขอรองเรียนของ
ผูอยูอาศัยใกลเคียงอาคารของผูฟองคดีตอพนักงานสอบสวนและผูถูกฟองคดีที่ ๔ หลายคร้ังวา
ผูฟองคดีประกอบกิจการสงเสียงดัง  อีกทั้ง การขนยายอุปกรณวัสดุกอสราง ซ่ึงเปนเหล็กทอน
หรือแผนเหล็กขนาดใหญโดยใชรถบรรทุกหรือรถเครน โดยสภาพแลวการดําเนินการยอม
กอใหเกิดเสียงดัง กรณีจึงเชื่อไดวาการประกอบกิจการตัดพับมวนโลหะสําหรับใชในงานกอสราง 
การเก็บและขนยายวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางของผูฟองคดี กอใหเกิดเสียงดังจนถึงขนาด 
ที่เปนเหตุใหผูอยูอาศัยใกลเคียงอาคารของผูฟองคดีตองเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
การประกอบกิจการของผูฟองคดีจึงถือไดวากอใหเกิดเหตุรําคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว แมวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะไมเคยทําการ
ทดสอบระดับเสียงที่เกิดจากการขนยายวัสดุกอสรางเขาออกในบริเวณอาคารของผูฟองคดีวา 
เปนเสียงที่อยูในระดับที่เปนเหตุใหเสื่อมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียงหรือไมก็ตาม แตจากการตรวจสอบของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่เชื่อไดวาโดยสภาพ
ของการประกอบกิจการดังกลาวยอมจะเกิดเสียงดังอันเปนเหตุรําคาญได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังใหผูฟองคดีหามาตรการควบคุมเฝาระวังขั้นตอน 
การขนยายวัสดุอุปกรณดังกลาวไมใหเกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกลเคียง  
จึงเปนการกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคต ตามมาตรา ๒๘ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพ่ือคุมครองใหประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณโดยรอบอาคาร
ของผูฟองคดีสามารถดํารงชีพอยูไดอยางปกติสุข และตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๔ ที่ใหผูฟองคดีหามาตรการควบคุมเฝาระวังขั้นตอนในการขนยายวัสดุอุปกรณไมใหเกิด
เสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกลเคียง จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๖/๒๕๕๖) 
 

  เม่ือการประกอบกิจการผลิตฟนปลอมไดกอใหเกิดเสียงดัง แรงส่ันสะเทือน 
ฝุนละออง และมีกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่ใชในกิจการทําฟนปลอมจนอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ ซึ่งเปนเหตุรําคาญตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งหามผูประกอบกิจการดําเนินการผลิต 
และใชอาคารที่เปนสถานที่ผลิตฟนปลอม เน่ืองจากมีการตอเติมอาคารโดยผิดกฎหมาย 
และตอมาไดมีคําสั่งใหร้ือถอนอาคารในสวนที่ตอเติมออก เพื่อเปนการระงับเหตุรําคาญ
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ที่เกิดข้ึน จึงถือวาเจาพนักงานทองถิ่นไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพื่อระงับ 
เหตุเดือดรอนรําคาญใหแกผูไดรับความเดือดรอนรําคาญมาโดยตลอด แมจะใช 
ระยะเวลานาน แตก็เน่ืองมาจากผูประกอบกิจการมีพฤติการณหลีกเลี่ยงไมยอมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน กรณีจึงยังไมถือวาเจาพนักงานทองถ่ินละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนจากการประกอบกิจการผลิตฟนปลอมของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงอยูติดกันกับอาคารที่พักอาศัยของผูฟองคดี โดยการประกอบกิจการ
ผลิตฟนปลอมดังกลาวกอความรําคาญดานเสียง แรงส่ันสะเทือน ฝุนละออง และกลิ่นเหม็น 
ของสารเคมีที่ใชทําฟนปลอม ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ รองเรียนไปยัง
นายกเมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาตรวจสอบสถานประกอบการ
ดังกลาวในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ พรอมแจงใหแกไขปรับปรุงควบคุมปองกันเสียง  
ความสั่นสะเทือนจากการประกอบกิจการ และในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดกําชับใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ แกไขเครื่องปมลมสองตัว ใหปดก้ันหอง 
ในลักษณะมิดชิด จัดหาแผนยางวัสดุกันสะเทือนรองเคร่ืองปมลมและเครื่องเจียรปูนเพ่ือควบคุม
ปองกันไมใหเสียงรบกวนและปองกันการสั่นสะเทือน กําหนดใหแลวเสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวัน  
ตอมา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีตรวจพบวา มีการผลิตฟนปลอมโดยไมไดรับอนุญาต 
จึงแจงใหผูดูแลสถานที่ทราบ และใหหยุดการผลิตฟนปลอมจนกวาไดรับอนุญาตจากกระทรวง
สาธารณสุข  นอกจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังพบวามีการดัดแปลงอาคารเพ่ือการพาณิชย 
ใหเปนอาคารประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็กเพ่ือดําเนินกิจการผลิตฟนปลอมโดยไมไดรับอนุญาต 
จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ หามผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชหรือ
ยินยอมใหบุคคลใดใชเคร่ืองเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะ ซ่ึงติดตั้งอยูบนชั้นสามของอาคาร
จนกวาจะไดระงับเหตุรําคาญใหหมดไป และหลังจากน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ หามผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใด
ใชอาคารที่อาจเปนอันตราย ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ร้ือถอนอาคารสวนที่ตอเติมทางดานหลังออก
ทั้งหมด และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ระงับการใชอาคาร  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกคร้ัง โดยอางวายังไดรับความเดือดรอนเสียหายอยูเชนเดิม เจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเขาตรวจสอบสถานประกอบการเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พบวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดนําเครื่องเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะกลับมาอยูใน
ตําแหนงเดิม มีลักษณะพรอมใชงาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชําระคาปรับ กรณีฝาฝนคําสั่งหามกอเหตุรําคาญ ผูฟองคดีนําคดีมาฟองขอให
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ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายในการระงับเหตุ
เดือดรอนรําคาญจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  จากขอเท็จจริงในคดีน้ี เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนกรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ประกอบกิจการผลิตฟนปลอมจนกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญไปยัง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามนัยมาตรา ๔ (๕) แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือใหดําเนินการแกไขความเดือดรอนรําคาญดังกลาว จนกระทั่ง
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปดก้ันหองในลักษณะมิดชิดและจัดหาแผนยางวัสดุ
กันสะเทือนรองเคร่ืองปมลมทั้งสองตัวเพ่ือควบคุมปองกันเสียงรบกวน สวนเครื่องเจียรปูนใหหา
แผนยางวัสดุกันสะเทือนรองเพื่อควบคุมปองกันเสียง ความสั่นสะเทือนรบกวนหองขางเคียง  
ตอมา ไดทําการตรวจสอบพบวาอาคารมีการดัดแปลงจากอาคารเพ่ือการพาณิชยเปนอาคาร
ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็กเพ่ือดําเนินกิจการผลิตฟนปลอม โดยไมไดรับอนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถิ่น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังหามผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชหรือยินยอมใหบุคคลใด
ใชเคร่ืองเจียรปูนและเคร่ืองเหวี่ยงโลหะซึ่งติดตั้งอยูบนชั้นสามของอาคาร เน่ืองจากกอใหเกิด
เสียงดังและสั่นสะเทือน ซ่ึงถือเปนเหตุรําคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขฯ จนกวาจะดําเนินการระงับเหตุรําคาญใหหมดสิ้น และยังตรวจพบวาอาคารดังกลาว
มีการตอเติมดานหลังอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังหามบุคคลใด 
ใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนอันตราย และมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ร้ือถอนอาคารสวนที่ตอเติมทางดานหลังออกทั้งหมด โดยใหดําเนินการรื้อถอนใหเสร็จภายใน 
สี่สิบหาวัน และมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ระงับการใชอาคาร เน่ืองจากเปนการใชอาคาร 
เพ่ือการอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๓๒๔๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

                                                            
๔๖ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปน้ี 
   (๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
   (๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น  

ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพื่อทําการ
ตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

  หามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 
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โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ในขณะเดียวกันเม่ือผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอ
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกคร้ังหนึ่ง โดยอางวายังไดรับความเดือดรอนเชนเดิม ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ก็ไดสงเจาหนาที่เขาตรวจสอบสถานประกอบการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
พบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ฝาฝนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยนําเคร่ือง 
เจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะกลับมาไวในตําแหนงเดิมในลักษณะพรอมใชงาน ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ จึงมีหนังสือใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชําระคาปรับ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดชําระคาปรับแลว  ตอมา เจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไดเขาไปตรวจคนอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
พบผูดูแลและพนักงานกําลังทําการผลิตฟนปลอม และพบเครื่องมืออุปกรณการผลิตฟนปลอม 
โดยผูดูแลสถานทีไ่มสามารถแสดงใบอนุญาตได จึงรวมกันจับกุมฐานความผิดผลิตเครื่องมือแพทย
โดยไมขอจดทะเบียนสถานประกอบการตอผูอนุญาต  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีประกาศ
แจงการรื้อถอนอาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในสวนที่ตอเติมดานหลัง
อาคารออกไป โดยจะเขาดําเนินการร้ือถอนหลังปดประกาศไมนอยกวา ๗ วัน และเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคารตองเปนผูชดใชคาใชจายในการรื้อถอน จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นวา  
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือรองเรียนของผูฟองคดีเก่ียวกับการประกอบกิจการผลิตฟนปลอม
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ วา ทําใหเกิดเสียงดัง แรงสั่นสะเทือน ฝุนละออง และ
มีกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่ใชในกิจการทําฟนปลอม ซ่ึงเปนเหตุรําคาญ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ได
ดําเนินการตามกฎหมายมาเปนลําดับ การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวจึงเปนการ
ใชอํานาจระงับเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจพบวาอาคารดังกลาวมีการ
ตอเติมดานหลัง โดยไมไดรับอนุญาต ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ก็ไดมีคําสั่งหามบุคคลใดใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใด 
ใชอาคารที่อาจเปนอันตราย และตอมาไดมีประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ แจงการรื้อถอน
อาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในสวนที่ตอเติมดานหลังอาคารออกไปหนึ่งชั้น 
โดยจะเขาดําเนินการรื้อถอนหลังปดประกาศไมนอยกวา ๗ วัน ซ่ึงตอมาผูฟองคดีก็ยืนยันวา  
                                                                                                                                                                          

  ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจง 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงาน
ทองถ่ินมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใด
ใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได 

  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่น
นอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
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นับแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไมพบวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการผลิตฟนปลอมอีกแตอยางใด 
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญใหแกผูฟองคดี
มาโดยตลอด แมวาการดําเนินการดังกลาวจะใชระยะเวลานาน แตก็เน่ืองมาจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีพฤติการณหลีกเลี่ยงไมยอมปฏิบัติตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
กรณีจึงยังถือมิไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อส.๑/๒๕๕๘) 
 

  กรณีผูไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ไมไดดําเนินการฝงกลบใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และไมมีระบบบําบัด
นํ้าเสีย กอใหเกิดปญหากลิ่นเหม็น นํ้าเสียซึมลงสูชั้นใตดินสงผลใหเกิดความเดือดรอน
แกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง อันเปนเหตุรําคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔)  
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แมวาเจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําสั่ง
ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สั่งใหผูดําเนินกิจการดังกลาวระงับเหตุรําคาญ 
แตก็ยังไมสามารถแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญที่เกิดข้ึน และเม่ือกรมควบคุมมลพิษ
กําหนดมาตรการหรือวิธีการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ เจาพนักงานทองถ่ินก็มิได
ดําเนินการใหผูดําเนินกิจการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษอยางเครงครัด
และจริงจัง เพื่อใหเหตุรําคาญดังกลาวระงับส้ินไป และปองกันมิใหเกิดข้ึนอีกในอนาคต 
กรณีจึงถือวาเจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางคูวัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดออกใบอนุญาตให 
ผูรองสอดดําเนินกิจการรับกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ในเขตพ้ืนที่ตําบลบางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี โดยสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยดังกลาวเปนบอดินมีขนาดเน้ือที่ประมาณ ๒๒ ไร มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดเฉลี่ยวันละประมาณ ๕๕ ตัน โดยไมมีการฝงกลบ ไมมีบอกักนํ้าชะมูลฝอย 
บอขยะจึงมีนํ้าขัง ทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ เปนแหลงเพาะพันธุแมลงและเชื้อโรค ทําใหผูฟองคดี
และประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณบอขยะดังกลาวไดรับความเดือดรอนทั้งทางรางกายและ
จิตใจ ผูฟองคดีทั้งหาไดทําหนังสือรองเรียนไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ และทําหนังสือรองเรียนไปยัง
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีหนังสือใหผูรองสอด
ดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาบอขยะ เพ่ือควบคุมบอขยะใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และ
ไดจัดสงเจาหนาที่ติดตามผลการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากบอขยะดังกลาว 
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พบวา ยังมีปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นจากบอขยะ เน่ืองจากผูรองสอดไมมีการกลบทับขยะมูลฝอยเกา
ที่กองอยูในบอขยะ และยังมีขยะเกาที่กองอยูในบอขยะพ้ืนที่ประมาณ ๑๐ ไร ซ่ึงไมสามารถฉีดพน
สารสกัดชีวภาพไดทั่วถึง เน่ืองจากพ้ืนที่กวางและไมสามารถเขาถึงพ้ืนที่ได จากน้ันองคการ
บริหารสวนตําบลบางคูวัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดจัดใหมีการประชุมหนวยงานที่เก่ียวของรวมทั้ง
ผูรองสอดเพื่อพิจารณาแกไขปญหาบอขยะ ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติใหปดบอขยะและไมใหมีการ 
ทิ้งขยะตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังยกเลิกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยของผูรองสอด และใหปดบอขยะตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ เปนตนไป หลังจากที่
บอขยะไดปดดําเนินการแลวยังคงมีกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อยูบริเวณขางเคียง และมี
แนวโนมวากลิ่นเหม็นจะมีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากผูรองสอดไมไดดําเนินการใด ๆ กับบอขยะ
ดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งใหผูรองสอดดําเนินการฝงกลบบอขยะ แตผูรองสอด
ยังคงผัดผอนตลอดมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงเตือนใหผูรองสอดดําเนินการตามคําสั่ง
ดังกลาวโดยเครงครัด เน่ืองจากระยะเวลาไดลวงเลยมาเปนเวลานานพอสมควรแลว แตยังไมมี
การแกไขปญหาใหลุลวง ผูฟองคดีทั้งหาเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังมิไดดําเนินการแกไข 
เหตุเดือดรอนรําคาญ หรือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองสั่งระงับมิใหผูใดนําขยะ
มาทิ้งในบริเวณดังกลาว รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองแจงใหผูรองสอดทําการกลบบอขยะ 
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ และหามทําการสูบนํ้าในบอขยะไปทิ้งนอกสถานที่ดวย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา การดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยของ
ผูรองสอด ไมมีการออกแบบบอขยะและกอสรางระบบปองกันการซึมของน้ําเสียลงสูชั้นน้ําใตดิน 
เน่ืองจากไมมีการบดอัดพ้ืนและผนังบอดวยดินเหนียวหรือปูพ้ืนบอดวยแผนพลาสติกกันซึม 
แตอยางใด ทั้งไมมีการควบคุมการฝงกลบขยะมูลฝอยใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
ไมมีการปดทับดวยดินเพ่ือลดปญหาเรื่องกลิ่นและแมลง รวมทั้งไมมีระบบรวบรวมน้ําเสียไปบําบัด
มีผลกระทบเรื่องกลิ่นกับชุมชนที่ตั้งอยูใตลม กรณีจึงถือไดวาในการดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยของผูรองสอดไดกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง อันเปน
เหตุรําคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่จะตองออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรองสอดระงับเหตุรําคาญ
ดังกลาวภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง โดยหากเห็นวาสมควรจะดําเนินการดวยวิธีใด
เพ่ือระงับเหตุรําคาญดังกลาวหรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้น 
ในอนาคต ก็อาจระบุไวในคําส่ังได แตก็ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใชอํานาจหนาที่ 
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ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวแตอยางใด เม่ือกรมควบคุมมลพิษไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ แจงวา บอทิ้งขยะของผูรองสอดซ่ึงรับกําจัดขยะจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ องคการบริหาร 
สวนตําบลคลองพระอุดม องคการบริหารสวนตําบลบางเดื่อ และเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยไมมี
การควบคุมการฝงกลบขยะมูลฝอยใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และขอความรวมมือ
จากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหดําเนินการ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ควบคุมและกําชับใหผูรับจางกําจัดขยะ
นําดินมากลบทับขยะมูลฝอยหลังการเทกองขยะใหแลวเสร็จในแตละวันเพ่ือลดและปองกัน
ปญหาเร่ืองกลิ่น แมลง และสัตวที่เขามาคุยเขี่ยขยะมูลฝอย ๒. ควบคุมและกําชับใหผูรับจาง
กําจัดขยะทําการฉีดพนสารสกัดชีวภาพเพื่อดับกลิ่นจากขยะมูลฝอยขณะทําการเทกองขยะ  
๓. ควบคุมมิใหมีการสูบนํ้าชะขยะมูลฝอยออกสูพ้ืนที่ขางเคียงโดยไมผานการบําบัดเบื้องตนกอน 
๔. ควบคุมและกําชับใหผูรับจางกําจัดขยะมูลฝอย ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําของคลองธรรมชาติ
ที่อยูใกลเคียงอยางนอย ๓ เดือนตอคร้ัง เพ่ือเปนการเฝาระวังมิใหเกิดการร่ัวไหลของน้ําเสีย 
จากขยะมูลฝอยลงสูแหลงน้ํา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงใหผูรองสอดดําเนินการ 
ตามขอแนะนําดังกลาว  ตอมา กรมควบคุมมลพิษไดจัดสงเจาหนาที่เพ่ือติดตามความกาวหนา
ผลการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวรวมกับเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางคูวัด
ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ พบการดําเนินการของเจาของบอขยะ ดังน้ี ๑. มีการใชสารสกัดชีวภาพ
ฉีดพนขยะมูลฝอยเพ่ือลดความรุนแรงของกลิ่น ซ่ึงสามารถบรรเทาปญหาไดบางสวน แตยังมี
ขยะเกาที่กองอยูในบอขยะพ้ืนที่ประมาณ ๑๐ ไร ซ่ึงไมสามารถฉีดพนสารสกัดชีวภาพไดทั่วถึง 
เน่ืองจากมีพ้ืนที่กวางและไมสามารถเขาถึงพ้ืนที่ได ๒. ไมมีการสูบนํ้าเสียจากบอขยะออกนอกพ้ืนที่ 
มีเพียงปริมาณนํ้าเสียเพียงเล็กนอยจากการลางเครื่องจักรและนํ้าชะขยะจากรถขนขยะที่กอใหเกิด
ปญหากลิ่นเหม็น ๓. ยังคงมีการนําขยะมาเทบริเวณปากบอและใชรถขุดตักดันขยะลงบอโดยไมมี
การกลบทับขยะมูลฝอยดวยดิน เน่ืองจากเครื่องจักรไมสามารถลงไปบดอัดและฝงกลบขยะในบอได 
เพราะมีนํ้าขังในบอจนทําใหขยะลอยขึ้นมา สาเหตุมาจากไมมีการวางแผนการฝงกลบขยะใหถูกตอง
มาตั้งแตตน ๔. ยังคงมีปญหาเร่ืองกลิ่นจากขยะมูลฝอย เน่ืองจากเจาของบอขยะไมมีการกลบทับ
ขยะมูลฝอยเกาที่กองอยูในบอ จากการตรวจสอบพบวามีการแกไขปญหาตามขอเสนอแนะ 
ของกรมควบคุมมลพิษเพียงบางขอ กรมควบคุมมลพิษจึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กํากับและดูแล
การดําเนินงานของเจาของบอขยะมูลฝอยอยางใกลชิด ซ่ึงหากเจาของบอขยะไมดําเนินการ  
อาจจําเปนตองแจงปดเพ่ือปรับปรุงบอขยะจนกวาจะแกไขปญหาได โดยในวันเดียวกันนั้นเอง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดใหมีการประชุมหนวยงานที่เก่ียวของรวมทั้งผูรองสอดเพ่ือพิจารณา
แกปญหาบอขยะ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการของบอขยะของผูรองสอด
ยกเลิกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ และใหปดบอขยะ ตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ 
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เปนตนไป  อยางไรก็ตาม หลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งดังกลาวแลว กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยก็ยังคงมีอยูเน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดดําเนินการใหผูรองสอดกระทําการใด ๆ 
เก่ียวกับขยะที่กองทับถมกันอยูในบริเวณบอขยะดังกลาว โดยมีแนวโนมวากลิ่นเหม็นจะมีความ
รุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากผูประกอบการไมไดแกปญหาเร่ืองกลิ่นหลังจากปดบอแลว ผูวาราชการ
จังหวัดปทุมธานีจึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุขฯ ดําเนินการระงับเหตุรําคาญ (กลิ่นเหม็น) ที่เกิดขึ้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมี
หนังสือแจงใหผูรองสอดดําเนินการฉีดพนสารสกัดชีวภาพอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอตอไป จนกวา
ปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นจะไมมีผลกระทบตอประชาชน และมีคําส่ังใหดําเนินการฝงกลบบอขยะ
ดังกลาว ตามคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษ โดยการออกคําส่ังของกรมมลพิษดังกลาว 
เปนการปฏิบัติตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการใหผูรองสอดแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ
โดยการฝงกลบขยะตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษเสนอแนะตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ  
อยางไรก็ตาม ผูรองสอดก็ไมไดปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีจึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประสานกับกรมควบคุมมลพิษเพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาวตามคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดตอไป จากขอเท็จจริงเห็นไดวา แมผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะไดใชอํานาจหนาที่ตามที่มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ 
กําหนดใหตองปฏิบัติไปบางแลว กลาวคือ ไดออกคําสั่งใหดําเนินการฝงกลบบอขยะของผูรองสอด
และสั่งใหผูรองสอดทําการฝงกลบขยะท่ียังหลงเหลืออยูภายหลังจากที่ไดมีการปดบอขยะแลว 
ตามคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ยังมิไดดําเนินการใหผูรองสอด
ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมมลพิษอยางเครงครัดและจริงจัง เพ่ือใหเหตุรําคาญ
ดังกลาวระงับสิ้นไป และปองกันมิใหเกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองพิจารณาปฏิบัติตามหนาที่
ดังกลาวโดยดําเนินการใหผูรองสอดแกไขเหตุรําคาญ โดยฝงกลบขยะตามวิธีการท่ีกรมควบคุม
มลพิษเสนอแนะใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๗/๒๕๕๕) 
 

 ๔.๖ เหตุรําคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๔.๗ เหตุรําคาญจากสุขลักษณะของอาคาร 
 

  กรณีหางสรรพสินคากอสรางอาคารเก็บขยะมูลฝอย โดยมีระยะหางจาก
บานพักอาศัยของบุคคลอ่ืนในสวนที่เปนหองครัวเพียง ๓ เมตร และสรางทางเขาออก
รถยนตอยูติดกับร้ัวบานหลังดังกลาว ทําใหบริเวณบานมีกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย 
ในระหวางที่มีการเปดประตูอาคารเก็บขยะ มีคาระดับเสียงรบกวนเกินกวา ๑๐ เดซิเบล เอ 
จากการจราจรผานทางเขาออกรถยนต  และฝุนละอองมีคาเฉลี่ย  ๒๔  ชั่วโมง  
ในบรรยากาศโดยทั่วไปเทากับ ๐.๐๖ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร แมไมเกินเกณฑมาตรฐาน 
แตมีแนวโนมวาจะเกิดปญหาฝุนละอองในอากาศเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากปริมาณ
การจราจรที่เพิ่มข้ึนและไมมีมาตรการปองกันผลกระทบ สภาพดังกลาวถือไดวาเปน 
เหตุรําคาญ ตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จึงเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่จะตอง
ระงับเหตุเดือดรอนรําคาญใหหมดส้ินไปภายในเวลาอันสมควร การที่เจาพนักงานทองถิ่น
มิไดดําเนินการตามกฎหมาย จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กอสรางทางเขาออกของรถบริเวณดานหลังหางสรรพสินคา
ซ่ึงติดกับรั้วและประตูบานของผูฟองคดี เ น่ืองจากทําใหเกิดฝุน ควันพิษ และเสียงดัง 
จากยานพาหนะ และไดกอสรางอาคารเก็บขยะมูลฝอยติดหลังบานของผูฟองคดี ทําใหเกิด 
กลิ่นเหม็นและเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูอํานวยการเขตพญาไท (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหตรวจสอบการกอสราง
อาคารดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ แกไขปญหาแลว แตยังไมอาจ
เยียวยาความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ สั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ปดทางเขาออกรถยนต
ดานหลังหางสรรพสินคา และยายอาคารเก็บขยะมูลฝอยไปยังบริเวณที่ไมสรางความเดือดรอน
แกผูอยูอาศัยใกลเคียง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  อาคารเก็บขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดกอสรางติดกับบานสวนที่เปนหองครัว
ของผูฟองคดี มีขนาด ๖.๓๐ x ๖.๓๐ x ๓.๔๐ เมตร เปนปริมาตรทั้งหมด ๑๓๕ ลูกบาศกเมตร  
ซ่ึงผูคาในหางจะนําถุงดําบรรจุขยะมาทิ้งในหองเก็บขยะเพื่อรอรถเก็บขยะมาขนออกทุกคืน  
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จึงเปนที่พักรวมมูลฝอยตามขอ ๕ (๓๕)๔๗ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๔๔ เม่ืออาคารเก็บขยะของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีระยะหางจากบานของผูฟองคดีในสวนที่
เปนหองครัวเพียงประมาณ ๓-๕ เมตร กรณีจึงเปนการกอสรางอาคารเก็บขยะมูลฝอยที่ฝาฝน
ตอขอ ๗๒๔๘ ของขอบัญญัติดังกลาว เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอให
ตรวจสอบการอนุญาตใหใชอาคารเปนที่เก็บขยะมูลฝอยซึ่งสรางอยูใกลกับบานของผูฟองคดี 
วาชอบดวยกฎหมายหรือไม ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาตรวจสอบ
และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ แตไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูไดรับมอบอํานาจ
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่มาตรา ๔๐๔๙ ประกอบมาตรา ๔๒๕๐ แหงพระราชบัญญัติ
                                                            

๔๗-๔๘ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๕ ในขอบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๓๕) "ที่พักรวมมูลฝอย" หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนยาย

ไปกําจัด 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ ๗๒ อาคารประเภท ตลาด โรงแรม ภัตตาคาร สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมที่มีหองพักอาศัยตั้งแต  
๒๐ หนวยข้ึนไป และอาคารท่ีมีพื้นที่ตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ซ่ึงมิใชตึกแถว หองแถว ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอย 
และส่ิงปฏิกูลของอาคารดังกลาว โดยมีลักษณะดังตอไปน้ี 

  (๑) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 
  (๒) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันนํ้าซึม 
  (๓) ตองมีการปองกันกลิ่นและนํ้าฝน 
  (๔) ตองมีการะบายนํ้าเสียจากมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ในกรณีอาคารที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสีย  

การระบายนํ้าเสียน้ันตองเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียดวย 
  (๕) ตองมีการระบายอากาศและปองกันนํ้าเขา 
  (๖) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา ๓ เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแตละวัน 
  (๗) ตองจัดไวในที่ที่สามารถขนยายไดโดยสะดวก และตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหาร 

และสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา ๔ เมตร แตถาที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา ๓ ลูกบาศกเมตร  
ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร 

๔๙-๕๐ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ 
แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

 (๑) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวาร 
ของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว 

 (๒) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว 
และจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ 

 (๓) พิจารณามีคําส่ังตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดมีคําส่ังตาม (๑) 

มาตรา ๔๒ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคาร
มิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครอง



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๖๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวไดกําหนดไว กรณีจึงเปนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ กําหนดใหตองปฏิบัติ 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อาคารเก็บขยะมูลฝอยมีระยะหางจากร้ัวบานของผูฟองคดี
ประมาณ ๓ เมตร และที่ตั้งของทางเขาออกของรถอยูติดกับรั้วบานของผูฟองคดี ซ่ึงจากผลการ
ตรวจสอบสถานที่พิพาทปรากฏวา บริเวณบานของผูฟองคดีมีกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย 
ในระหวางที่มีการเปดประตูอาคารเก็บขยะเปยก ระดับความเหม็นปานกลางถึงรุนแรงขึ้นอยูกับ
ทิศทางลม มีคาระดับเสียงรบกวนเกินกวา ๑๐ เดซิเบล เอ จากการจราจรผานทางเขาออกรถยนต 
ซ่ึงถือวาเปนเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
เรื่อง คาระดับเสียงรบกวน และฝุนละอองมีคาเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมง ในบรรยากาศโดยทั่วไปเทากับ 
๐.๐๖ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงแมไมเกินเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศทั่วไป แตมีแนวโนมวาจะเกิดปญหาฝุนละอองในอากาศเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจาก
ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นและไมมีมาตรการปองกันผลกระทบดังกลาว สภาพดังกลาวถือไดวา
เปนเหตุรําคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จึงเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่จะตองระงับเหตุเดือดรอนรําคาญใหหมดสิ้นไปภายในเวลา
อันสมควร แมจะปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงและออกคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
แกไขเหตุรําคาญดังกลาวแลวก็ตาม แตเหตุเดือดรอนรําคาญน้ันยังคงปรากฏอยู จึงถือวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวอยางเครงครัด จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ เฉพาะในสวนของอาคารเก็บขยะมูลฝอยของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ 
ออกคําส่ังเปนหนังสือหามมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชทางเขาออก
ดานหลังหางสรรพสินคาเปนทางเขาออกของรถ จนกวาจะไดมีการระงับและปองกันมิใหมี 
เหตุรําคาญเกิดขึ้นกับผูฟองคดีอีกภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๖) 
 

                                                                                                                                                                          
อาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการร้ือถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยใหดําเนินการร้ือถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑)  
หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 



 
 
๓๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๔.๘ เหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน 
 

  เม่ือผูประกอบกิจการจําหนายรถจักรยานยนตเกาไดตั้งวางแผงผาใบ 
โครงเหล็กบนทางเดินบริเวณหลังราน และตั้งวางจําหนายรถจักรยานยนตบนทางเทา
หนาราน ซึ่งเปนที่สาธารณะที่มีไวใหประชาชนใชรวมกันโดยไมไดรับอนุญาต อันเปน
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แมเจาพนักงานทองถิ่นจะไดแนะนําและตักเตือนใหผูกระทํา
ความผิดปฏิบัติใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดแลว แตเม่ือผูกระทําความผิดยังคงฝาฝน
ไมปฏิบัติตามคําเตือนดังกลาว เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีหนาที่ตองสั่งใหปลดหรือร้ือถอน
แผงผาใบโครงเหล็ก และจับกุมผูกระทําความผิดพรอมรถจักรยานยนตเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมาย การที่เจาพนักงานทองถ่ินไมดําเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ 
  สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีอาศัยอยูในอาคารพาณิชย เขตเทศบาลเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
ไดรองเรียนนายกเทศมนตรีเมืองหลมสัก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กรณีไดรับความเดือดรอนจาก 
การที่ราน พ. พนสีและซอมจักรยานยนตบริเวณหลังตึกแถว รวมทั้งทิ้งนํ้ามันหลอลื่นและ 
ของเสียอ่ืน ๆ ลงทอระบายน้ํา ทําใหมีกลิ่นเหม็น มีเสียงรบกวน และมีสิ่งกีดขวางปดทางเทา 
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนไดเขาตรวจสอบและแนะนําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เจาของกิจการ
ราน พ. ทําส่ิงก้ันบังการพนสีและใชพัดลมเปาขณะทําการพนสี สวนการติดเคร่ืองรถจักรยานยนต
ใหหันทอไอเสียไปทางที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง รวมทั้งใหเลื่อน
เก็บแผงผาใบใหเรียบรอยหลังเสร็จภารกิจ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
ทราบผลการตรวจสอบและคําแนะนําที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปรับปรุงตามขางตน  ตอมา  
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนไดตรวจสอบราน พ. อีกคร้ัง พบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดเชิญผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
รวมประชุมเพ่ือแกไขปญหา แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเขารวมประชุม ผูฟองคดีจึงรองเรียน 
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณชวยสั่งการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ หามมิใหราน พ. ประกอบกิจการ 
ที่กอใหเกิดเหตุรําคาญแกผูฟองคดี รวมทั้งมิใหวางจําหนายรถจักรยานยนตบนทางเทาและ 
ตั้งแผงผาใบบนทางสาธารณะ  หลังจากน้ัน รองผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ ไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงใหเชิญผูฟองคดีมาชี้แจงขอเท็จจริงและ
หาขอตกลงในการแกไขปญหารวมกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอเชิญผูฟองคดีและ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประชุมปรึกษารวมกัน แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจงวาไมสามารถรวมประชุมได 
เน่ืองจากติดภารกิจ  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหระงับเหตุรําคาญจาก
การประกอบกิจการของราน พ. อีกคร้ัง แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมดําเนินการแตอยางใด ผูฟองคดี



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๖๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ หามราน พ. ทําการพนสี
และซอมเครื่องยนต วางจําหนายรถจักรยานยนตบนทางเทาหนาราน และตั้งแผงผาใบ 
บนที่สาธารณะบริเวณหลังราน 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ทางเดินบริเวณหลังราน พ. ของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่คั่นกลางระหวางตลาดเทศบาลเมืองหลมสักกับหลังรานของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนทางสัญจร 
ที่ประชาชนสามารถใชประโยชนรวมกัน จึงถือวาเปนถนนและเปนที่สาธารณะตามบทนิยาม 
ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดนําแผงผาใบโครงสรางเหล็กขนาด ๓ เมตร x ๓.๕๐ เมตร 
มีลอเลื่อนวางกั้นเปนผนังบริเวณหลังราน ซ่ึงแมแผงผาใบดังกลาวจะสามารถเคลื่อนยายได  
แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังคงวางแผงผาใบไวบริเวณหลังรานตลอดเวลา แสดงใหเห็นวามีการ
ตั้งวางแผงผาใบโครงเหล็กอยูบนที่สาธารณะอยูเปนประจํามิใชตั้งวางไวเพียงชั่วคราว จึงฟงไดวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตั้งวางแผงผาใบโครงเหล็กบริเวณทางเดินรอบตลาดซึ่งเปนที่สาธารณะ 
โดยไมไดรับอนุญาต ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมไดปฏิบัติตามคําแนะนําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ให
เลื่อนเก็บแผงผาใบใหเรียบรอยหลังเสร็จภารกิจ การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปน
การกระทําที่ผิดกฎหมายตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง๕๑ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ และแมผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดูแลกวดขันไมให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กระทําการที่ไมเปนระเบียบเรียบรอยโดยมอบใหเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ตรวจสอบกรณีดังกลาวเปนประจําก็ตาม แตเม่ือตรวจพบผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังคงละเลยตอคําแนะนํา
ตักเตือนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองดําเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ใหอํานาจ โดยมีหนาที่สั่งให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปลดหรือรื้อถอนแผงผาใบโครงเหล็กดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๓๙ 
วรรคสอง๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตเม่ือไมปรากฏวาเจาหนาที่เทศบาลไดมีคําสั่ง 

                                                            
 ๕๑-๕๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใด ๆ ในที่สาธารณะ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่หรือเปนการกระทําของราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือ 
ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว 

 การติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหน่ึงปลด หรือร้ือถอนภายในเวลาที่กําหนด ถาผูน้ันละเลย เพิกเฉย 
นอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป 
 



 
 
๓๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหร้ือถอน ทั้งขอเท็จจริงก็ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการจับกุมหรือปรับผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ตามมาตรา ๔๔ (๔) มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง๕๓ และมาตรา ๕๔๕๔ แหงพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ความเดือดรอนหรือเสียหาย 
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีที่จะใชทางดานหลังอาคารจึงยังไมหมดไป  
ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดดําเนินการดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงละเลยตอหนาที่ตามที่
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ กําหนดให
ตองปฏิบัติ  
  สําหรับกรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ วางจําหนายรถจักรยานยนตบนทางเทาน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ราน พ. ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตั้งวางจําหนายรถจักรยานยนต 
บนทางเทาหนารานเปนประจํา แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงใหราน พ. เก็บรถจักรยานยนต 
บนทางเทา แตในภายหลังก็ยังปรากฏวาราน พ. ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวางจําหนาย
รถจักรยานยนตบนทางเทาเชนเดิม กรณีจึงเห็นวา เม่ือบริเวณที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งวาง
จําหนายรถจักรยานยนตเปนทางเทาของถนนวจี ซ่ึงเปนทางเทาที่มีไวใหประชาชนใชเปน
ประโยชนรวมกัน จึงถือวาเปนถนนตามบทนิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ และเปนที่สาธารณะตามบทนิยาม
ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ วางจําหนายรถจักรยานยนต
บนทางเทาโดยไมไดรับหนังสืออนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการกระทําที่ฝาฝน 
ตอบทบัญญัติในมาตรา ๑๗ (๒)๕๕ มาตรา ๑๙๕๖ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ซ่ึงแม
                                                            
 ๕๓-๕๖ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใด  
  ฯลฯ   ฯลฯ 
   (๒) จอดหรือขับข่ีรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน บนทางเทา เวนแตเปนการจอดหรือขับข่ี
เพื่อเขาไปในอาคารหรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอดหรือขับข่ีได 
 มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดต้ัง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เวนแตเปนการกระทําในบริเวณที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร 
 มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดหรือผูที่ตองสงสัยวากระทําความผิดน้ัน พรอมดวย
ยานพาหนะ เคร่ืองมือ และส่ิงของที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท 
 

 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๖๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอเท็จจริงจะฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงใหราน พ. ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เก็บรถจักรยานยนต
บนทางเทาแลว อันเปนการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๔ (๒) และ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ก็ตาม  
แตเม่ือราน พ. ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังคงฝาฝนไมปฏิบัติตามคําเตือน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่
จับกุมผูถูกฟองคดีที่ ๒ พรอมกับรถจักรยานยนตเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย และมีอํานาจปรับ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตามมาตรา ๔๔ (๔) มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว แตเม่ือไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการจับกุมหรือปรับผูถูกฟองคดีที่ ๒  
แตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ กําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ดําเนินการเก่ียวกับกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งแผงผาใบบนทางรอบอาคารตลาดบริเวณ
หลังราน พ. และกรณีนํารถจักรยานยนตมาวางจําหนายบนทางเทาหนารานดังกลาวโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๐ หรือ
มาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ 
ใหเปนที่เรียบรอยภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๙๐๔/๒๕๕๖) 
 

  กรณีเจาของรานคาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหใชที่สาธารณะ
ในการกอสรางรั้วสังกะสีและกองวัสดุกอสรางชั่วคราว การกระทําดังกลาวจึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมาย แตเม่ือระยะเวลาการอนุญาตส้ินสุดลง โดยมิไดมีการขอตอ 
การอนุญาต และมิไดมีการรื้อถอนรั้วสังกะสีออกไปจากบริเวณดังกลาว กรณียอมถือเปน
การกระทําความผิดตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ 
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ .ศ .  ๒๕๓๕  
เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีอํานาจดําเนินการรื้อถอนรั้วสังกะสีและขนยายกองวัสดุออกไป 
และแจงใหผูกระทําความผิดไปชําระคาปรับและชดใชคาใชจายในการร้ือร้ัวและขนยาย
กองวัสดุดังกลาวได การกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นจึงชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของราน จ. ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ไดยื่นขออนุญาตปรับปรุงอาคารและขอใชถนนซอยสวางนภาเพ่ือกองวัสดุกอสราง เม่ือไดรับ
อนุญาตแลว ผูฟองคดีจึงกอสรางรั้วสังกะสีบนถนนซอยสวางนภาซ่ึงอยูดานขางอาคารราน จ. 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและกองวัสดุกอสราง  ตอมา ผูประกอบการรถโดยสารประจําทางสาย
สกลนคร-ดงมะไฟ ไดรองเรียนผูวาราชการจังหวัดสกลนคร และชาวชุมชนซอยสวางนภา 



 
 
๓๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดรองเรียนนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร (ผูถูกฟองคดี) วา ไดรับความเดือดรอนจากการที่ 
ผูฟองคดีสรางรั้วสังกะสีบริเวณดังกลาว เน่ืองจากไมสามารถใชถนนซอยสวางนภาสัญจรไปมา
ไดตามปกติ ผูถูกฟองคดีจึงสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนรั้วสังกะสีพรอมกองวัสดุออกจากถนนซอย 
ที่พิพาท โดยผูฟองคดีโตแยงวาเปนถนนสวนบุคคล แตผูถูกฟองคดียืนยันใหร้ือถอนรั้วสังกะสี
ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐  ตอมา ผูถูกฟองคดีแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
เร่ืองรองเรียนดังกลาว ในระหวางการตรวจสอบผูถูกฟองคดีไดแตงตั้งคณะกรรมการรื้อร้ัวสังกะสี
บริเวณถนนซอยสวางนภา และไดทําการร้ือถอนรั้วสังกะสีพิพาทและขนยายกองวัสดุหินทราย
ออกจากถนนซอยสวางนภา เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งแจงใหผูฟองคดีชําระคาปรับ
และชดใชคาใชจายในการรื้อถอนรั้วและคาขนยายกองวัสดุ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๙๐ บาท 
แตผูฟองคดีเพิกเฉย  ตอมา คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงไดรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวา ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณซอยสวางนภาและกลุมบุคคลผูขับรถโดยสารประจําทาง
สายสกลนคร-ดงมะไฟ ไดใชถนนซอยสวางนภามาเปนเวลาประมาณ ๒๐ ป ถึง ๕๐ ปแลว  
โดยไมมีผูใดแสดงตนเปนเจาของกรรมสิทธิ์จึงเสมือนเปนถนนสาธารณะ จากน้ันผูถูกฟองคดี 
ไดแจงเตือนใหผูฟองคดีชําระคาร้ือถอนรั้วพรอมกองวัสดุบนถนนซอยสวางนภา ๒ คร้ัง ผูฟองคดี
เห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ยกเลิกคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีชําระคาปรับและชดใชคาใชจายในการรื้อถอน 
ร้ัวสังกะสีและขนยายกองวัสดุ และยกเลิกคําส่ังที่แจงเตือนใหผูฟองคดีชําระคาร้ือถอนรั้ว 
พรอมกองวัสดุบนถนนซอยสวางนภาทั้งสองคร้ัง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  จากขอเท็จจริงปรากฏวา แมถนนซอยสวางนภาเปนสวนหนึ่งของที่ดิน ซ่ึงมีชื่อนาง ร. 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ แตจากการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
ปรากฏวา ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณถนนซอยสวางนภาและผูประกอบอาชีพขับรถโดยสาร
ประจําทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ตางใหถอยคําที่สอดคลองกันวา ไดใชถนนซอยสวางนภา 
ในการสัญจรไปมาเปนเวลาประมาณ ๒๐ ป ถึง ๕๐ ป แลว โดยไมมีผูใดโตแยง จึงรับฟงไดวา
ถนนซอยสวางนภาเปนถนนและเปนที่สาธารณะตามมาตรา ๔๕๗ แหงพระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผูฟองคดีกอสราง 

                                                            
๕๗ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
   “ที่สาธารณะ” หมายความวา สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากที่รกรางวางเปลา และหมายความรวมถึง

ถนนและทางนํ้าดวย 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๖๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ร้ัวสังกะสี ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร บนถนนซอยสวางนภา เพ่ือปองกันความปลอดภัย
ในการปรับปรุงอาคารราน จ. จึงตองหามตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เวนแตจะไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่  
หรือเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มี
อํานาจกระทําไดหรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว และโดยที่ขอ ๒.๓ ของประกาศเทศบาลเมือง
สกลนคร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขออนุญาตรับบริการและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
ของเทศบาลเมืองสกลนคร ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใช
ทางเทาหรือที่สาธารณะเพ่ือวางวัสดุกอสรางหรือวัสดุอ่ืนใดในลักษณะเกะกะ กีดขวาง ทําให 
ไมเรียบรอย ตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท ตอ ๑๕ วัน ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีเพ่ือขอใชที่สาธารณะกองวัสดุชั่วคราวและไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่โดยผูฟองคดีไดชําระคาธรรมเนียม เปนเงิน ๔๐๐ บาท เรียบรอยแลว  
กรณีจึงรับฟงไดวา ผูฟองคดียอมรับวาถนนซอยสวางนภาเปนที่สาธารณะและถนนตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ และถือวา
ผูฟองคดีไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีใหใชที่สาธารณะกองวัสดุกอสราง
ชั่วคราว ซ่ึงสิ้นผลในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวา ผูฟองคดีไดขอตอ
การอนุญาตใชที่สาธารณะดังกลาว และมิไดมีการร้ือถอนรั้วสังกะสีออกไปจากถนนซอยสวางนภา 
จนกระทั่งผูประกอบการรถโดยสารประจําทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ไดรองเรียนตอผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร และราษฎรในชุมชนซอยสวางนภาไดรองเรียนตอผูถูกฟองคดีวาไดรับ 
ความเดือดรอนจากการที่ผูฟองคดีกอสรางรั้วสังกะสีบริเวณถนนซอยสวางนภาเพ่ือซอมแซม
อาคารราน จ. ทําใหการจราจรติดขัดมาก ซ่ึงเปนเวลาหลังจากการอนุญาตสิ้นสุดลงถึงประมาณ 
๖ เดือน การกอสรางรั้วสังกะสีดังกลาวจึงเปนการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๙ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ 
และเมื่อการกอสรางร้ัวสังกะสีบนถนนซอยสวางนภาเปนการกระทําความผิด ผูถูกฟองคดีจึงมี
อํานาจสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนรั้วสังกะสีดังกลาวตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือสั่งใหผูฟองคดีร้ือร้ัวสังกะสีพรอมกองวัสดุ และไดมีหนังสือ
ยืนยันใหผูฟองคดีดําเนินการรื้อถอนรั้วออกไปภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เม่ือผูฟองคดี 
ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการร้ือร้ัวสังกะสีบริเวณ
ถนนซอยสวางนภา พรอมทั้งไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา เทศบาลเมืองสกลนครจําเปนตอง 
 



 
 
๓๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๖๕๘ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองฯ ดําเนินการรื้อร้ัวสังกะสีดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการรื้อถอน
ร้ัวสังกะสีและขนยายกองวัสดุออกไปเม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมี
หนังสือแจงใหผูฟองคดีไปชําระคาปรับและชดใชคาใชจายในการรื้อร้ัวสังกะสีและขนยายกองวัสดุ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๙๐ บาท แตผูฟองคดีไมปฏิบัติตาม ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงเตือนให
ผูฟองคดีชําระคาร้ือถอนรั้วพรอมกองวัสดุบนถนนซอยสวางนภา ๒ คร้ัง การกระทําของ 
ผูถูกฟองคดีจึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๖) 

                                                            
๕๘ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูกระทํา

ความผิดจัดการลบ ลาง กวาด เก็บ ตกแตง ปรับปรุงส่ิงที่เปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไปภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ถาผูกระทําความผิดยนิยอมปฏิบัติตาม ใหคดีเปนอันเลิกกัน ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตามพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทํา
หรือมอบหมายใหผูอื่นจัดทําใหเกิดความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และใหผูกระทําความผิดชดใชคาใชจายในการ
เขาจัดทําความสะอาดหรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริงใหแกเจาพนักงานทองถ่ิน แตการชดใชคาใชจาย 
ไมลบลางการกระทําความผิดหรือระงับการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 
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บทที่ ๑๑ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการประกอบกิจการ  

 
๑. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานบริการ 
 

      ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

  

๒. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน 
 

      คําสั่งไมอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารเปนคําสั่งทางปกครองจึงตอง 
เปดโอกาสใหผูย่ืนคําขอไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดง
พยานหลักฐานกอนการออกคําสั่ง  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีปรากฏวา เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาไดมีคําสั่งไมอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคําขอ 
เ น่ืองจากเห็นวาสถานที่ที่ ขออนุญาตจะผลิตผลิตภัณฑ เดียวกับที่ สํ า นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีคําสั่งใหระงับการผลิตและมีคําสั่งใหพักใชใบอนุญาตไปแลว 
และอางวาเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ซึ่งการพิจารณาทางปกครองในกรณีน้ีเปนเพียงการพิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาต
ตั้งโรงงานผลิตอาหารวาเปนไปตามหลักเกณฑ  วิ ธีการและเงื่อนไขที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงหรือไมเทาน้ัน ยังมิไดมีการผลิตผลิตภัณฑอาหารจากโรงงานดังกลาว 
แตอยางใด แมผลิตภัณฑอาหารที่ผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานเพื่อผลิต จะมีปญหา
เก่ียวกับการโฆษณาสรรพคุณและการแสดงฉลาก แตก็ไมใชปญหาที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ 
จึงเปนกรณีที่สามารถปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายได  ดังน้ัน การเปดโอกาสให
ผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไดทราบขอเท็จจริงและมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
กอนที่จะออกคําสั่ง จึงมิไดกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 
อันจะเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดวยเหตุน้ี 
การพิจารณาทางปกครองตามคดีน้ีจึงเปนการกระทําโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว คําสั่งไมอนุญาตตามคดีน้ีจึงเปน
คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  
 



 
 
๓๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สรุปขอเท็จจริง 
 เดิมผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตอาหารในนามของบริษัท จ.  ตอมา ผูฟองคดี
ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท อ. และไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารตอเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือผลิตอาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่เคย
ไดรับอนุญาตมากอน ในระหวางการพิจารณาคําขอดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี 
ระงับการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารตามใบอนุญาตเดิม เน่ืองจากเห็นวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวไมมีคุณประโยชน คุณภาพ และสรรพคุณตามที่ผูฟองคดีโฆษณาวาสามารถรักษา 
โรคเอดสได และใหพักใชใบอนุญาตผลิตอาหารของผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีไดกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแสดงสลากอาหารไมถูกตอง และโฆษณาคุณประโยชน 
คุณภาพหรือสรรพคุณอาหารอันเปนเท็จและไมไดรับอนุญาต  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคําขอ เน่ืองจากจะผลิตผลิตภัณฑ
เดียวกับที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีคําส่ังใหระงับการผลิตและการจําหนาย
ผลิตภัณฑดังกลาวไปแลว ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตไดรับการวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหารตามหลักเกณฑ 
ที่กฎหมายกําหนดตอไป 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 กรณีการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร มาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ กําหนดให
ผูประสงคจะตั้งโรงงานผลิตอาหารตองยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารกอน โดยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ กําหนดในกฎกระทรวง  
ซ่ึงเม่ือพิจารณารายละเอียดของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว เห็นวา เน้ือหาสวนใหญเปนหลักเกณฑวิธีการในการ
ยื่นคําขออนุญาต และเง่ือนไขที่ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติเทาน้ัน  ดังน้ัน เม่ือผูยื่นคําขอไดปฏิบัติครบ
ตามหลักเกณฑและวิธีการซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวงแลว เจาหนาที่ก็จะตองพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาตตามหลักเกณฑและวิธีการซ่ึงกําหนดไวในกฎกระทรวงเชนกัน  ทั้งน้ี ในกรณี
เจาหนาที่จะมีคําส่ังไมอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร คําส่ังดังกลาวเปนคําส่ังปฏิเสธ 
การกอตั้งสิทธิ จึงเปนคําสั่งที่กระทบสิทธิของผูฟองคดี เจาหนาที่จะตองเปดโอกาสใหผูฟองคดี
                                                 

๑ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๑ 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดทราบขอเทจ็จริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลกัฐานกอนการออกคําสั่ง  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เวนแตจะเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
 การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยให
เหตุผลวาเน่ืองจากสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารตามคําขอดังกลาวจะผลิตผลิตภัณฑ
เดียวกับที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีคําส่ังใหระงับการผลิต การจําหนายผลิตภัณฑ 
และมีคําสั่งใหพักใชใบอนุญาตผลิตอาหารไปแลว ซ่ึงเปนเหตุผลอ่ืนที่ไมใชหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง และไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและ
มีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานกอนการออกคําส่ัง โดยอางวากรณีดังกลาวเขาขอยกเวน
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เห็นวา การพิจารณา
ทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือออกคําส่ังในกรณีน้ีเปนเพียงการพิจารณาในขั้นตอน 
การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเทาน้ัน ยังมิไดมีการผลิตผลิตภัณฑอาหารจากโรงงานดังกลาว
แตอยางใด และแมผลิตภัณฑอาหารที่ผูฟองคดียื่นคําขอตั้งโรงงานเพื่อผลิตจะเปนผลิตภัณฑ
อาหารประเภทและชนิดเดียวกับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งระงับการผลิต การจําหนาย และ 
มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตผลิตอาหารแลวก็ตาม แตโดยที่ผลิตภัณฑอาหารดังกลาวมิไดเปนอันตราย
ตอผูบริโภคเน่ืองจากตัวผลิตภัณฑโดยตรง แตมีปญหาในเรื่องของการโฆษณาสรรพคุณของอาหาร
อันเปนเท็จ และการแสดงฉลากของอาหารที่ฝาฝนตอกฎหมายวาดวยอาหาร ซ่ึงเปนกรณีที่สามารถ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายได  ฉะน้ัน การเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริง
อยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนในขั้นตอนการพิจารณา 
ทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอนที่จะออกคําสั่งที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี จึงมิได 
 

                                                 
๒-๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 
 (๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือ 
จะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 (๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 
 (๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
 (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
 (๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 



 
 
๓๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะแตอยางใด  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ออกคําสั่งไมอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร โดยไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริง
อยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน จึงเปนการกระทําโดยไมถูกตอง
ตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวกอนการออกคําสั่ง 
ทางปกครอง คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอน
คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งโรงงานผลิตอาหาร และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการพิจารณาคําขออนุญาตตัง้โรงงานผลติอาหารของผูฟองคดีใหถูกตองตามกฎหมายตอไป 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๕) 
 

 การที่ผูวาราชการจังหวัดชุมพรออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม
โดยใชเครื่องจักร เน่ืองจากผูไดรับใบอนุญาตกระทําการขยายโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต 
ไมจัดทําบัญชีไมใหถูกตองเปนปจจุบัน และนําไมเขาเขตดานปาไมโดยมิไดแจงตอ
เจาหนาที่ซึ่งเปนการกระทําที่ฝาฝนพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยผูไดรับ
ใบอนุญาตไดใหการรับสารภาพ และตอมาศาลจังหวัดชุมพรไดมีคําพิพากษาลงโทษแลว 
กรณีจึงเปนเหตุเพียงพอที่ผูมีอํานาจทางกฎหมายจะสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรไดตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
และเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เจาหนาที่ผูออกคําสั่งมิจําตองเปดโอกาสใหคูกรณีทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เน่ืองจากเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีไดรับทราบและ
ใหการไวในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาลแลว  ดังน้ัน การที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรจากผูวาราชการ 
จังหวัดชุมพร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ เพ่ือทําการแปรรูปไม
จําหนายโดยใชเคร่ืองจักรมีกําลัง ๔๐๐ แรงมา ตั้งอยูที่ตําบลวังใหม อําเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร ใบอนุญาตดังกลาวใชไดถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘  ตอมา ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๔๗ เจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ปาไมประจําจังหวัดชุมพรไดรวมกันตรวจสอบโรงงาน
แปรรูปไมของผูฟองคดี ปรากฏวา มีเคร่ืองจักรจํานวน ๑๙ เคร่ือง มีกําลัง ๕๒๐ แรงมา อันเปน 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๓ 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การฝาฝนขอ ๕ ของขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม และจากการตรวจสอบบัญชีแสดงสถิติ 
ไมทอนและไมแปรรูปประจําโรงงานพบวา ไมไดลงรายการจําหนายไมทอนไวในบัญชี ซ่ึงเปน
การไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในขอ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕  
(พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการแปรรูปไม
และมีไมแปรรูป และฝาฝนขอ ๘ ของขอกําหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ และในวันที่ ๖  
สิงหาคม ๒๕๔๗ คณะเจาหนาที่ปาไมจากสวนกลางไดรวมกันตรวจสอบโรงงานของผูฟองคดี 
พบวามีการนําไมเคลื่อนที่จากจังหวัดนราธิวาสเขามาในเขตดานปาไมปฐมพรโดยไมไดแจงให
เจาหนาที่ประจําดานทราบ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 
๒๔๘๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดอาศัยเหตุที่ผูฟองคดีกระทําผิดทั้ง ๓ ขอหาดังกลาวออกคําสั่ง 
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ สั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรของผูฟองคดี 
มีกําหนด ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผูฟองคดี 
จึงอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
แตยังไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ  ตอมา ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม
โดยใชเครื่องจักรของผูฟองคดี โดยอางเหตุผลวา นอกจากผูฟองคดีจะถูกส่ังพักใชใบอนุญาตแลว 
ยังพบวาไมที่คณะเจาหนาที่ตรวจยึดไวเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนไมที่ถูกลักลอบตัด 
มาจากจังหวัดระนอง เพ่ือจะนํามาขายแกโรงงานของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่ง 
เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหเพิกถอนใบอนุญาตของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมของผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรของผูฟองคดี 
ในคดีน้ี สืบเน่ืองมาจากเหตุแหงการพักใชใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร
ดังกลาว ตามคําสั่งลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไดแก การที่ผูรับใบอนุญาตไดฝาฝนขอกําหนด 
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ ขอ ๕ ฐานขยายโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต และขอ ๘ ฐานไมจัดทํา
บัญชีไมใหถูกตองเปนปจจุบัน และฝาฝนพระราชบัญญัติปาไมฯ ฐานนําไมเขาเขตดานปาไม 
โดยมิไดแจงตอเจาหนาที่ประจําดานปาไมทราบภายในเวลาที่กําหนด ประกอบกับจากการสืบทราบ
ในทางลับของจังหวัดชุมพร พบวา ไมที่คณะเจาหนาที่ตรวจยึดจํานวน ๕๓ ทอน เม่ือวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนไมที่ถูกลักลอบตัดมาจากจังหวัดระนองเพ่ือนํามาขายใหกับโรงเลื่อย 
 



 
 
๓๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดี จึงนาเชื่อวา โรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรของผูฟองคดีมีสวนพัวพันกับ 
การลักลอบตัดไม ซ่ึงขอกลาวหาวาผูฟองคดีกระทําผิดพระราชบัญญัติปาไมฯ ตามที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ออกคําสั่งพักใชใบอนุญาต น้ัน ปรากฏจากบันทึกการตรวจคน ตรวจสอบ และรองทุกข
กลาวหา ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยคณะเจาหนาที่ทําการตรวจคนไดมีการแจงขอกลาวหา
ใหผูฟองคดีไดรับทราบและเขาใจขอกลาวหาแลว ซ่ึงผูฟองคดีใหการรับสารภาพตลอด 
ขอกลาวหา และขอหาฐานขยายโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต ศาลจังหวัดชุมพรมีคําพิพากษา 
ปรับผูฟองคดี เปนเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท โทษจําคุกรอการลงโทษ ๑ ป สวนกรณีฝาฝน 
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐๔ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ นําไมเขาเขตดานปาไมโดยมิไดแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไมทราบ ศาลจังหวัดชุมพรมีคําพิพากษาปรับจําเลยเปนเงิน
จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท กรณีจึงเปนขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีไดรับทราบและใหการไวในชั้นสอบสวน
และชั้นพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงเขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มิตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน สําหรับเหตุผลอีกสวนหนึ่งที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ นํามาใชประกอบ 
การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตดวยน้ัน เปนรายงานของจังหวัดชุมพร ซ่ึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ วาจังหวัดชุมพรไดทําการสืบในทางลับเพ่ิมเติมปรากฏวา 
ไมที่คณะเจาหนาที่ตรวจยึดเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จํานวน ๕๓ ทอน เปนไมที่ถูกลักลอบ
ตัดจากจังหวัดระนอง เพ่ือนํามาขายใหกับโรงงานแปรรูปไมของผูฟองคดี ซ่ึงเปนการกระทําผิด
กฎหมายวาดวยปาไมโดยชัดแจง จึงเห็นควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๑๕ แหง
พระราชบัญญัติปาไมฯ  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏเหตุในการสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรของผูฟองคดี ๓ ขอหา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงอาศัยอํานาจตาม 

                                                 
๔ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 มาตรา ๔๐ ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ประจําดานปาไมน้ัน 

โดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรือหนังสือกํากับไมแปรรูปที่นํามาน้ัน แลวแตกรณี ภายในกําหนดหาวันนับแตวันที่
เขาเขตดาน เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือใหผานดานไดแลว จึงใหนําไมหรือของปาน้ันไปได 

 การอนุญาตน้ัน ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติโดยมิชักชา 
๕ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 

 มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เหตุแหงการส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ ปรากฏแกรัฐมนตรีหรือเม่ือพนักงานเจาหนาท่ี 
ไดส่ังพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แลว ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีเสียก็ได 
 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรกล หรือผูกระทําการแทนนิติบุคคลผูรับอนุญาต ไมมีลักษณะ
ตามมาตรา ๔๙ (๑) หรือเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๙ (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๗๕ 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๕๙ (๑)๖ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ สั่งพักใชใบอนุญาต ตามคําสั่งจังหวัดชุมพรลงวันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และกรมปาไมไดอาศัยเหตุดังกลาว ประกอบรายงานของจังหวัดชุมพรที่พบวา 
ไมที่คณะเจาหนาที่ตรวจยึดจํานวน ๕๓ ทอน เปนไมที่ถูกลักลอบตัดเพ่ือนํามาขายใหกับโรงงาน
ผูฟองคดี จึงเห็นควรเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา มีเหตุแหงการสั่งพักใชใบอนุญาต 
๓ เหตุดังกลาวจริง ประกอบกับผูฟองคดีไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหาและศาลจังหวัด
ชุมพรไดมีคําพิพากษาลงโทษผูฟองคดีแลว กรณีจึงเปนเหตุเพียงพอที่ผูมีอํานาจทางกฎหมาย
จะสามารถส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรไดตามมาตรา ๖๑ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว โดยไมจําตองอาศัยเหตุรายงานของจังหวัดชุมพรท่ีเจาหนาที่ตรวจยึด
จํานวน ๕๓ ทอน อีกแตอยางใด  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ แลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๖๕๕/๒๕๕๗) 
 

 ในการพิจารณาคําขออนุญาตประกอบกิจการ เจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ตอง
พิจารณาตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 
การที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคําสั่งไมอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานดูดทราย
ในที่ดินกรรมสิทธ์ิ เน่ืองจากผูขอรับใบอนุญาตนําที่ดินซึ่งเปนสวนหน่ึงในโครงการ 
สวนเกษตรของตนมาขออนุญาต ซึ่งเห็นไดวา การประกอบกิจการดูดทรายเปนกิจการ
ขนาดใหญ ซึ่งทําใหพ้ืนดินเปนบอหรือแองขนาดใหญ รวมทั้งตองมีการขนทรายเขา-ออก 
หากอนุญาตใหตั้งโรงงานอาจกอใหเกิดผลกระทบอันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหาย
ตอบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลในบริเวณขางเคียง ซึ่งไดแก ผูที่ซื้อที่ดินจากผูขอรับ
ใบอนุญาตเพื่อใชเปนสวนเกษตรได  ดังน้ัน คําสั่งดังกลาวจึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบ
ดวยหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๒ และขอ ๔ แลว 
                                                 

๖ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 มาตรา ๕๙ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีไดดังตอไปน้ี 
 (๑) เม่ือปรากฏวาผูรับอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ขอกําหนดหรือเงื่อนไข 
ในการอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามพระราชบัญญัติน้ี จะส่ังพักใชใบอนุญาตไดไมเกิน 
หน่ึงรอยยี่สิบวัน 

  ฯลฯ ฯลฯ 
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 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดินแปลงดังกลาว
บางสวนไดจัดทําเปนสวนเกษตรเพื่อแบงจําหนายมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๘  ตอมา ผูฟองคดี 
ยื่นคํารองลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูดทราย 
ในที่ดินกรรมสิทธิ์ตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ไดไปตรวจสอบ
สถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ แลวเห็นวา 
สถานที่ตั้งเหมาะสม ไมขัดตอกฎระเบียบที่เก่ียวของ และไดมอบหมายใหองคการบริหาร 
สวนตําบลบางซายพิจารณาใหความเห็นวาควรอนุญาตหรือไม ในระหวางการพิจารณาคําขอ 
ไดมีสมาชิกชมรมไมผลแกวฟาที่ซ้ือที่ดินจากการทําโครงการสวนเกษตรของผูฟองคดีเขาพบ
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือคัดคาน โดยอางรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่มีมติใหดําเนินคดีแพงกับ 
ผูฟองคดีฐานไมปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแจงวา ที่ดินแปลงที่
ผูฟองคดียื่นขออนุญาตประกอบกิจการดูดทรายเปนที่ดินผืนเดียวกันกับที่ดินที่ตั้งโครงการชมรม
ไมผลแกวฟา และคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูดทราย
ในที่ดินกรรมสิทธิ์ในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ มีมติเห็นควรไมนาพิจารณา
อนุญาตพรอมกับสงความเห็นไปใหอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบกิจการ
โรงงานดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามที่ขอ โดยอางวาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ไมถูกตองตามหลักเกณฑ ทําเลท่ีตั้งมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม เน่ืองจากบริเวณโดยรอบ 
เปนพ้ืนที่สวนเกษตร ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูอ่ืน ขัดตอขอ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟองคดีจึงอุทธรณไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 จากขอเท็จจริงในคดีน้ี เม่ือผูฟองคดีนําที่ดินไปย่ืนคํารองตอสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์และ
ขุดดิน ซ่ึงมีลักษณะเปนประเภทชนิดของโรงงานลําดับที่ ๓ (๔) ตามขอ ๑ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาคําขอของผูฟองคดีโดยดําเนินการ
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ตรวจสอบตามระเบียบวาดวยการอนุญาตใหดูดทรายของกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดไว  
และสอบถามหนวยงานที่เก่ียวของ อันไดแก อําเภอบางซาย และองคการบริหารสวนตําบลบางซาย 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ที่ขอรับอนุญาต และรับฟงขอเท็จจริงจากเจาของที่ดิน
บริเวณขางเคียง นํามาประกอบเหตุผลในการพิจารณาเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยไมปรากฏ
ขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน อันแสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีเหตุขัดแยงหรือมีอคติตอ 
ผูฟองคดีแตประการใด  ดังนั้น การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวย
กฎหมาย เม่ือการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดี  
เปนโรงงานจําพวกที่ ๓ ซ่ึงนอกจากหามตั้งโรงงานในบริเวณตามขอ ๒๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ แลว ยังตองตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะ
ประกอบกิจการตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไมอาจกอใหเกิดอันตราย  
เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนตามขอ ๔๘ ของกฎกระทรวง
ฉบับดังกลาวดวย เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ผูฟองคดีนําที่ดินซึ่งเปนสวนหนึ่งในโครงการ
สวนเกษตรของผูฟองคดี มาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ การที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาจากขอเท็จจริงประกอบดวย (๑) ทําเลที่ตั้งโรงงานของผูฟองคดี 
มีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม เน่ืองจากบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยรอบเปนพ้ืนที่สวนเกษตร  
ซ่ึงมีผูโตแยงวาพ้ืนที่ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสวนเกษตรมาแตเดิม โดยการจําหนาย
ของผูฟองคดี การประกอบกิจการดูดทรายจึงขัดตอวัตถุประสงคเดิม และถือไดวาอาจกอใหเกิด
อันตราย เหตุเดือดรอน หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน ซ่ึงเปนการขัดตอ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ หมวด ๑ ขอ ๔ (๒) ที่ดินที่ผูฟองคดีนํามาขออนุญาต
ประกอบกิจการดูดทราย คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีมติใหดําเนินคดีแพงอันมีมูลเหตุ
เก่ียวเนื่องมาจากโครงการสวนเกษตรของผูฟองคดี และยืนยันวาที่ดินที่ผูฟองคดีขออนุญาตเปน
ที่ดินที่ใชเปนสวนเกษตรตามความประสงคของผูฟองคดี รวมทั้งไดมีการจําหนายใหกับบุคคลอ่ืน
มาหลายราย (๓) มีการคัดคานจากชมรมไมผลแกวฟาและสมาชิกผูที่ไดซ้ือที่ดินของผูฟองคดี 

                                                 
๗-๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๒ หามตั้งโรงงานจําพวกที่ ๓ ในบริเวณดังตอไปน้ี 
 (๑) บานจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพื่อการพักอาศัย 
 (๒) ภายในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน 
โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทําการงานของหนวยงานของรัฐ และใหหมายความรวมถึงแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ขอ ๔ โรงงานจําพวกที่ ๓ นอกจากหามตั้งในบริเวณตามขอ ๒ แลว ตองตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไมอาจกอใหเกิด
อันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย 
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และ (๔) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ ตามคําส่ังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๑๑๘๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่พิจารณาวาองคการบริหารสวนตําบลบางซาย และอําเภอบางซาย ซ่ึงดูแล
รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ผูฟองคดีขออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย มีความเห็นไมสนับสนุนผูฟองคดี  
แลวเห็นวา การประกอบกิจการดูดทรายเปนกิจการขนาดใหญซ่ึงทําใหพ้ืนดินเปนบอหรือ 
แองขนาดใหญ รวมทั้งตองมีการขนทรายเขา-ออก หากอนุญาตใหผูฟองคดีตั้งโรงงาน  
อาจกอใหเกิดผลกระทบอันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของ
บุคคล ซ่ึงไดแก ผูที่ซ้ือที่ดินจากผูฟองคดีเพ่ือใชเปนสวนเกษตรได  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบกิจการโรงงานดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยอางวา
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไมถูกตองตามหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ จึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมาย และเปนผลใหคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหผูฟองคดีเปนคําส่ังที่ชอบดวย
กฎหมาย  อน่ึง แมวาบุคคลจะมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตน 
แตถาการประกอบกิจการใดที่อาจเปนอันตรายตอสังคม ประชาชน และประโยชนสาธารณะ  
การประกอบกิจการน้ันจะตองถูกควบคุมตามที่บัญญัติไวในกฎหมายโดยหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ การออกใบอนุญาตเปนมาตรการควบคุมอยางหนึ่ง ซ่ึงมีหลักทั่วไป
วา การประกอบกิจการที่มีการควบคุมน้ันเปนการตองหามตามกฎหมาย เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ การจะอนุญาตหรือไม ตองเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายที่มุงควบคุม
การประกอบกิจการน้ัน กรณีที่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑสําหรับการพิจารณาอนุญาตไวแลว 
พนักงานเจาหนาที่ตองพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดและสอดคลอง 
กับเจตนารมณของกฎหมายนั้น  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๘๖/๒๕๕๗) 
 

 การกําหนดเงื่อนไขทายใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานทําเกลือสินเธาว 
โดยกําหนดใหผูได รับใบอนุญาตทําการสูบนํ้าเกลือในชวงฤดูกาลผลิตระหวาง 
เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม (ขอ ๔) ตองจําหนายนํ้าเกลือใหเฉพาะลานตากหรือเตาตม
ซึ่งไดรับอนุญาตจากทางราชการแลวเทาน้ัน (ขอ ๕) และการตากเกลือหรือการตมเกลือ
หรือการทํานํ้าเกลือใหแหงโดยวิธีอ่ืน ๆ จะตองดําเนินการบนลานปูนซีเมนตที่รองรับดวย
พลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติปองกันการรั่วซึมของนํ้าได (ขอ ๑๙) เปนการกําหนด
มาตรการและวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตเกลือสินเธาวเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม  ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๙  กรกฎาคม ๒๕๓๔  และ 
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เปนการใชอํานาจตามมาตรา ๑๒ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
แมผูไดรับใบอนุญาตจะมีภาระเพ่ิมข้ึนในการปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข
ทายใบอนุญาต แตเม่ือเทียบกับความจําเปนในการคุมครองประโยชนสาธารณะจากปญหา 
การแพรกระจายความเค็มจากกระบวนการผลิตเกลือสินเธาวจากนํ้าเกลือใตดินลงสู 
แหลงนํ้าธรรมชาติและพ้ืนที่การเกษตรกรรม ถือวาการกําหนดเงื่อนไขในเอกสารแนบทาย
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานทําเกลือสินเธาวดังกลาวเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวย
กฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีทั้งเกาไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานทําเกลือสินเธาว และสูบหรือนํา
นํ้าเกลือมาจากใตดิน และผลิตเกลือสินเธาวโดยวิธีการตมในทองที่ จังหวัดนครราชสีมา  
โดยใบอนุญาตดังกลาวจัดอยูในประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ ๑๐๓ (๑) (๒) ตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงผูอนุญาตไดกําหนด
เง่ือนไขที่ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติรวม ๒๕ ขอ ผูฟองคดีทั้งเกาเห็นวา เง่ือนไขทายใบอนุญาต
ในขอ ๔ ที่กําหนดใหผูรับใบอนุญาตทําการสูบนํ้าเกลือในชวงฤดูกาลผลิตระหวางเดือนตุลาคม
ถึงเดือนมีนาคม ขอ ๕ ที่กําหนดวา ตองจําหนายนํ้าเกลือใหเฉพาะลานตากหรือเตาตมซึ่งไดรับ
อนุญาตจากทางราชการ และขอ ๑๙ ที่กําหนดวา การตากเกลือหรือการตมเกลือหรือการทําเกลือ
ใหแหงโดยวิธีอ่ืน ๆ จะตองทําบนลานปูนซีเมนตที่รองรับดวยพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
ปองกันการรั่วซึมของน้ําได และตองสรางคันทํานบดินโดยรอบพ้ืนที่ประกอบกิจการใหมีความสูง
ไมนอยกวา ๑๐๐ เซนติเมตร ความกวางของสันคันทํานบดินไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร และ
จะตองดูแลรักษาใหมีขนาดตามกําหนดอยูเสมอ ทั้งในและนอกฤดูกาลผลิตเกลือ สวนน้ําเสีย
จากการทําเกลือตองสรางคันนํ้าซ่ึงปูรองดวยพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติปองกันการรั่วซึม
ของนํ้าหรือดาดดวยคอนกรีตปองกันการรั่วซึม และแพรกระจายของน้ําเกลือ หากไมสามารถ
ดําเนินการมาตรการขางตนได ตองมีที่วางระหวางลานตากเกลือหรือเตาตมเกลือกับพ้ืนที่
ขางเคียงที่ไมไดทําการผลิตเกลืออยางนอย ๓๐ เมตร พรอมกับมีคูนํ้าจืดโดยรอบเพื่อกัก 
การแพรกระจายความเค็ม น้ัน ขัดตอมาตรา ๒๙ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เน่ืองจากเง่ือนไขดังกลาวมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิ 
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยกําหนดฤดูกาลผลิตในระยะสั้นและไมเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง มีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม โดยกําหนดเง่ือนไขใหตองปฏิบัติมากยิ่งกวา
โรงงานขนาดใหญ และสรางภาระใหเกิดกับผูฟองคดีทั้งเกาเกินสมควร ผูฟองคดีทั้งเกาได 
ขอความเปนธรรมผานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดี
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ที่ ๒) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และนายกรัฐมนตรี แตไมไดรับการเยียวยา
แกไขความเดือดรอน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยกเลิกเง่ือนไข 
ทายใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานของผูฟองคดีทั้งเกาในสวนเง่ือนไขขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๑๙  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 จากขอเท็จจริงในคดีน้ีรับฟงไดวา การทําเกลือสินเธาวในเขตจังหวัดภาคอีสานแตเดิมน้ัน 
ไดสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณลุมนํ้าเสียวใหญและทําความเสียหายตอการทํา
เกษตรกรรม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการตามที่ 
คณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณลุมนํ้าเสียวใหญ ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เสนอ สรุปไดวา  
๑. ทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานทําเกลือสินเธาวและโรงงานสูบหรือนํานํ้าเกลือขึ้นมาจากใตดิน 
ไดแก ทองที่ซ่ึงเคยมีการผลิตเกลืออยูเดิมหรือมีความเหมาะสมในดานแหลงน้ําใตดิน แหลงน้ํา
ผิวดิน และไมเปนแหลงเกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ปาไม ตามขอมูลของทางราชการ ในทองที่จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี  
๒. ทองที่ที่อนุญาตใหตั้งโรงงานตามขอ ๑. หากมีการคัดคานหรือรองเรียนขึ้น กระทรวง
อุตสาหกรรมจะชะลอการพิจารณาอนุญาตไวจนกวาจังหวัดทองที่จะหาขอยุติซ่ึงเปนที่ยอมรับ
ของราษฎรในทองถิ่นหรือมีการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยละเอียดแลวเสียกอน ๓. การทําเกลือ
สินเธาวและการสูบนํ้าเกลือตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและมาตรการควบคุมที่ทางราชการกําหนด
อยางเครงครัด และใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหความเห็นประกอบ 
การอนุญาตดวย  ตอมา อุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะผูรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ซ่ึงเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานทําเกลือสินเธาวและการสูบหรือนํานํ้าเกลือ
ขึ้นมาจากใตดินจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ วรรคหา๙ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กําหนดเง่ือนไขทายใบอนุญาตเรื่องฤดูกาลผลิตหรือระยะเวลาทําเกลือระหวางเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนมีนาคม (ขอ ๔) การจําหนายน้ําเกลือใหเฉพาะลานตากหรือเตาตมซ่ึงไดรับอนุญาตจาก
ทางราชการ (ขอ ๕) การตากเกลือหรือการตมเกลือหรือการตากทํานํ้าเกลือใหแหงโดยวิธีอ่ืน ๆ 
จะตองดําเนินการบนลานปูนซีเมนตที่รองรับดวยพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติปองกัน 
                                                 

๙ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๒  ฯลฯ ฯลฯ 

 ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ 
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑ
กําหนดไวใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงานหรือ 
เปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการน้ีจะกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงาน
จะตองปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๑ 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การร่ัวซึมของน้ําได (ขอ ๑๙) ซ่ึงผูฟองคดีทั้งเกาอางวาเง่ือนไขทายใบอนุญาตดังกลาวมีลักษณะ 
เปนการจํากัดสิทธิ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 โดยท่ีมาตรา ๒๙๑๐ และมาตรา ๕๐๑๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใชบังคับอยูในขณะที่เกิดมูลเหตุแหงการฟองคดี กําหนดใหการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทาน้ัน และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได และบุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพ 
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม... และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันก็บัญญัติเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไวในลักษณะเดียวกัน  ดังน้ัน การกําหนด
เง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานท่ีเปนมูลแหงการฟองคดี อันเปนการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของผูฟองคดีทั้งเกา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงสามารถกระทําไดตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติโรงงานฯ ซ่ึงการกําหนดเง่ือนไขขอ ๔ ขอ ๕ 
และขอ ๑๙ ในเอกสารแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว เปนผลมาจาก 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ซ่ึงปจจุบันยังมีผลใชบังคับอยู 
โดยการกําหนดเงื่อนไขขอ ๔ ที่กําหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว
ทําการสูบนํ้าเกลือในชวงฤดูกาลผลิตระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม น้ัน สอดคลองกับ
                                                 

๑๐-๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทาน้ัน และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือ 
แกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม 
 มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ 
เพื่อประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศการคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรม
ในการแขงขัน 



 
 
๓๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจตนารมณของพระราชบัญญัติโรงงานฯ ที่จะควบคุมอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
ใหไดผลยิ่งขึ้น การกําหนดขอบเขตการประกอบกิจการดังกลาว เปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะ 
ทําใหผูประกอบอาชีพทําเกลือสินเธาวนําไปประกอบการวางแผนการสูบนํ้าเกลือ และควบคุม
ปริมาณการสูบนํ้าเกลือใตดินเพ่ือใหนํ้าเกลือใตดินมีการฟนฟูคืนตัวตามธรรมชาติในชวงที่
กําหนดใหหยุดการสูบนํ้าใตดิน ในขณะเดียวกันก็คลี่คลายความขัดแยงและลดผลกระทบจาก
การแพรกระจายความเค็มลงสูแหลงน้ําธรรมชาติและพ้ืนที่การเกษตรกรรมในชวงฤดูทํานาป 
ที่ปกติจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกป จึงเห็นไดวา การกําหนดชวง
ฤดูกาลผลิตระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเปนกรณีจําเปนที่จะควบคุมผลกระทบจาก 
การสูบนํ้าเกลือใตดินที่มีตอการทําเกษตรกรรมในชวงฤดูทํานาปใหสัมฤทธิ์ผล  นอกจากน้ัน  
ยังไมขัดตอหลักดุลยภาพระหวางความเสียหายที่ผูรับใบอนุญาตไดรับกับประโยชนที่จะเกิดขึ้น
แกผูรับใบอนุญาตเองและแกสวนรวม การกําหนดเง่ือนไขขอ ๕ ที่กําหนดใหผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว ตองจําหนายนํ้าเกลือเฉพาะลานตากหรือเตาตมซ่ึงไดรับ
อนุญาตจากทางราชการแลวเทาน้ัน เปนวิธีการที่เหมาะสม เพราะกระบวนการตั้งแตการนํานํ้าเกลือ
ซ่ึงเปนของเหลวมาปรับปรุงคุณสมบัติโดยวิธีตากหรือวิธีตมใหแหงเปนเกลือสินเธาวซ่ึงเปนของแข็ง
โดยลานตากหรือเตาตมที่มีมาตรฐานผานการตรวจสอบจากทางราชการ ยอมมีความสัมพันธกับ
การลดลงของการแพรกระจายความเค็มจากกระบวนการผลิตเกลือสินเธาวจากนํ้าเกลือใตดิน 
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติและพ้ืนที่การเกษตรกรรม ผูรับใบอนุญาตฯ จะมีภาระมากขึ้นในแงที่ 
ถูกจํากัดเฉพาะคุณสมบัติของผูรับซ้ือลานตากหรือเตาตมที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการเทาน้ัน 
แตเม่ือผูฟองคดีทั้งเกายังสามารถเลือกที่จะจําหนายหรือไมจําหนายนํ้าเกลือใหกับผูรับซ้ือไดเอง
ตามความสมัครใจ เง่ือนไขดังกลาวจึงมิไดมีผลกระทบสาระสําคัญในการประกอบอาชีพของ 
ผูฟองคดีทั้งเกาแตอยางใด และการกําหนดเง่ือนไขขอ ๑๙ ที่กําหนดใหการตากเกลือหรือ 
การตมเกลือหรือการทํานํ้าเกลือใหแหงโดยวิธีอ่ืนจะตองดําเนินการบนลานปูนซีเมนตที่รองรับ
ดวยพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติปองกันการรั่วซึมของน้ําไดน้ัน เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
มากกวาการตากเกลือบนลานตากที่เปนพ้ืนดินบดอัดโดยมิไดมีเครื่องปองกันการรั่วซึมของน้ําเกลือ
ลงสูชั้นดิน  นอกจากนั้น ภาระงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับปรุงวิธีการผลิตดังกลาวก็ไมมาก
เกินไปเม่ือเทียบกับความจําเปนในการคุมครองประโยชนสาธารณะจากปญหาการแพรกระจาย
ความเค็มจากกระบวนการผลิตเกลือสินเธาวจากนํ้าเกลือใตดินลงสูแหลงน้ําธรรมชาติและพ้ืนที่
การเกษตรกรรม 
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 สวนขออางที่วาการกําหนดเง่ือนไขในเอกสารทายใบอนุญาตดังกลาวมีการเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม โดยกําหนดเง่ือนไขใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติมากยิ่งกวาโรงงานขนาดใหญ  
เห็นวา การประกอบกิจการโรงงานทําเกลือสินเธาวโดยการสูบนํ้าเกลือในกรณีน้ีไดรับใบอนุญาต 
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ สวนโรงงานขนาดใหญตามที่ผูฟองคดีทั้งเกา
กลาวอาง เปนการประกอบกิจการโรงงานทําเหมืองแรเกลือหินโดยวิธีเหมืองละลาย ซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตโดยอาศยัอํานาจพระราชบญัญัตแิร พ.ศ. ๒๕๑๐ กรณีจึงถือไมไดวา การกําหนดเง่ือนไข
ใหปฏิบัติมากกวาโรงงานขนาดใหญเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดีทั้งเกา 
เพราะขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีใชในการออกหลักเกณฑ วิธีการ และการกําหนดเง่ือนไข 
เพ่ือออกใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตมีสาระสําคัญไมเหมือนกัน  ดังน้ัน การกําหนดเง่ือนไขขอ ๔ 
ขอ ๕ และขอ ๑๙ ในเอกสารแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว จึงเปน
การใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๘/๒๕๕๖) 
 

๓. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงแรม 
 

 การที่ผูวาราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนโรงแรมผูมีอํานาจอนุญาตใหเปด
ดําเนินกิจการโรงแรม มีคําสั่งไมตอใบอนุญาตใหดําเนินกิจการโรงแรม เน่ืองจาก 
มีการดัดแปลงอาคารโรงแรมโดยไมถูกตองตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถิ่น อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
อาจเกิดความไมม่ันคงปลอดภัยสําหรับผูพัก กรณีจึงเปนการชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับขอ ๑ วรรคสอง ของคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๖๓/๒๕๔๕ เรื่อง การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ แลว  
นอกจากนั้น เม่ือปรากฏวาผูย่ืนคําขอไดเลี้ยงนกนางแอนในอาคารโรงแรมเพื่อประโยชน
ทางธุรกิจซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของผูเขาพัก ผูวาราชการจังหวัดจึงสามารถ 
ใชอํานาจตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ ๕ 
ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมพร เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
โรงแรมฯ ไมอนุญาตใหผูย่ืนคําขอตอใบอนุญาตดําเนินกิจการโรงแรมไดเชนเดียวกัน 
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สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของโรงแรมมิกซโฮเทล จังหวัดชุมพร ประกอบกิจการโรงแรมมาตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปจจุบัน  ตอมา ผูฟองคดีไดวางแผนปรับปรุงกิจการโดยเปดชั้นดาดฟา 
เปนโรงซักรีด จึงยื่นคําขออนุญาตดัดแปลงอาคารตอเทศบาลเมืองชุมพรและไดรับอนุญาตให 
กอสรางอาคารเปนโรงซักรีด ตามใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขท่ี ๑๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗  
เมษายน ๒๕๔๗ ในระหวางการกอสรางไดมีนกนางแอนเขามาอาศัยทํารัง ผูฟองคดีเห็นวา การที่ 
นกนางแอนมาอาศัยทาํรังอาจเกิดประโยชนทางธุรกิจมากกวาการทําโรงซักรีด จึงหยุดการกอสราง 
โดยปดพ้ืนที่ดังกลาวและหามบุคคลเขาใชประโยชน และไดตอเติมเฉพาะสวนที่เปนหนาตาง 
และประตูโดยการปดทึบดวยอิฐมวลเบา อาคารดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการปดตาย 
ซ่ึงเทากับยกเลิกการใชโดยปริยาย และเม่ือมีการตรวจโรงแรมเพื่อตอใบอนุญาตประจําป  
พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พุทธศักราช ๒๔๗๘ จังหวัดชุมพร ไดพิจารณามีมติไมอนุญาตใหผูฟองคดีเปดดําเนินกิจการ
โรงแรม เน่ืองจากผูฟองคดีกอสรางตอเติมอาคารโรงซักรีดโดยไมไดรับอนุญาต กอสรางผิดแบบ
ที่ขออนุญาตโดยอาจไมม่ันคงปลอดภัยสําหรับผูพัก และขัดตอพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง หามสัตวอยูรวมปะปนกับคนในอาคาร
โรงแรม ผูวาราชการจังหวัดชุมพร (ผูถูกฟองคดี) จึงมีหนังสือถึงนายอําเภอเมืองชุมพรใหแจง 
ผูฟองคดีทราบวาผูถูกฟองคดีไมอนุญาตใหเปดดําเนินกิจการโรงแรมมิกซโฮเทล นายอําเภอ
เมืองชุมพรจึงมีหนังสือแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมีมติใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีเปดดําเนินกิจการโรงแรมมิกซโฮเทล 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 จากขอเท็จจริงในคดีน้ี ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตเปดดําเนินกิจการโรงแรมมิกซโฮเทล
ตอผูถูกฟองคดีในฐานะนายทะเบียนโรงแรมผูมีอํานาจอนุญาตใหเปดดําเนินกิจการโรงแรม  
ผูถูกฟองคดีไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีในฐานะเจาของอาคารโรงแรมมิกซโฮเทลซ่ึงเปน
อาคารประเภทควบคุมการใชไดกอสรางดัดแปลงอาคารโดยไมถูกตองตามที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เลขที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ นายกเทศมนตรี
เมืองชุมพรจึงมีอํานาจส่ังใหผูฟองคดีระงับการใชอาคารดังกลาวจนกวาจะไดรับใบรับรอง 
 
 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๘๕ 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๓๒๑๒ และมาตรา ๔๔๑๓ แหงพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แตผูฟองคดี
ก็ไมไดแจงขออนุญาตกอสรางอาคารตามที่ไดกอสรางดัดแปลงอาคารเปนที่พักอาศัยของ 
นกนางแอน ซ่ึงผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเดิมแตอยางใด กรณีดังกลาวถือไดวา 
อาคารโรงแรมมิกซโฮเทลมีการเปล่ียนแปลงแกไขตอเติมอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจาก
นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ซ่ึงผูถูกฟองคดีมีอํานาจที่จะออกคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดี 
เปดดําเนินกิจการโรงแรมมิกซโฮเทลได ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง๑๔ และมาตรา ๖๖๑๕  
แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๑ วรรคสอง ของคําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
                                                 

๑๒-๑๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปน้ี 
 (๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
 (๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น  ทั้งน้ี ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตาม 
มาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 หามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 
 ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไป
โดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงาน
ทองถ่ินมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใด
ใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได 
 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่น
นอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
 มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว 

๑๔-๑๕ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการกําหนดและควบคุมมาตรฐานของโรงแรม สงเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม 
และสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ความม่ันคงแข็งแรง สุขลักษณะหรือความปลอดภัยของโรงแรม รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทของโรงแรม และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
สถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ ส่ิงอํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรม  ทั้งน้ี เงื่อนไขดังกลาวใหรวมถึง 
การหามประกอบกิจการอื่นใดในโรงแรมดวย 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 มาตรา ๖๖ บรรดากฎระทรวง คําส่ังหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘  
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ีจนกวาจะมีกฎกระทรวง คําส่ังหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ซ่ึงตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
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ที่ ๔๖๓/๒๕๔๕ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ลงวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงกําหนดวา หลังจากที่ผูขออนุญาตตั้งโรงแรมไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคาร
เพ่ือใชเปนโรงแรมแลว ตองมีการตรวจสอบวาผูขออนุญาตไดสรางอาคารตามแบบแปลน 
ที่ขออนุญาตหรือไม และเม่ือทางโรงแรมเปดดําเนินกิจการแลวตองมีการตรวจตราควบคุมไมให
มีการเปลี่ยนแปลงแกไขตอเติมอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

นอกจากนี้ โดยที่มาตรา ๓๒๑๖ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ บัญญัติใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น กําหนดประเภทของกิจการที่เปนอันตราย 
ตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นนั้น โดยขอ ๕ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมพร 
เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๐ กําหนดวา  
ใหกิจการตอไปนี้เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น
เทศบาลเมืองชุมพร คือ ๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว (๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวนํ้า 
สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเลี้ยงนกนางแอนในชั้นบนสุดของ
อาคารโรงแรมมิกซโฮเทลเพื่อประโยชนทางธุรกิจ ซ่ึงการเลี้ยงนกนางแอนเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูเขาพักในโรงแรม  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดียอมสามารถใชอํานาจตามมาตรา ๓๒  
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และขอ ๕ ของเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชุมพร เร่ือง 
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพฯ ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
โรงแรมฯ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินกิจการโรงแรมมิกซโฮเทลไดเชนเดียวกัน เม่ือไดวินิจฉัย
แลววา ผูฟองคดีกอสรางดัดแปลงอาคารโดยไมถูกตองตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร เลขที่ ๑๐๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ และเลี้ยงนกนางแอนในอาคาร
โรงแรมมิกซโฮเทลอันเปนการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ การที่ผูถูกฟองคดี 
มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีเปดดําเนินกิจการโรงแรมมิกซโฮเทลจึงชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๐/๒๕๕๗) 
 

๔. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือคาของเกา 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

                                                 
๑๖ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ใหราชการสวนทองถ่ิน 
มีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินดังตอไปน้ี 
  (๑) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายใน
ทองถ่ินน้ัน 
  (๒) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ 
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๕. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการรับจางพิมพส่ิงพิมพ 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๖. การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
 

     ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๗. การออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๘. การออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล 
 

 การที่ผูดําเนินการสถานพยาบาลเปนขาราชการประจํา บุคคลดังกลาวยอมไมอาจ
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ขออนุญาตไดในเวลาราชการไมนอยกวาสี่สิบชั่วโมง 
ตอสัปดาห ตามนัยขอ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวงวาดวยการดําเนินการสถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีถือวาเปนเหตุทําใหผูน้ันเปนผูที่ไมสามารถควบคุมดูแลสถานพยาบาล
ไดโดยใกลชิด  จึงเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังน้ัน การที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคําสั่ง 
ใหเปลี่ยนผูดําเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปนบุคคลอ่ืน และมีคําสั่ง
ไมตอใบอนุญาตดําเนินการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะใหแกผูดําเนินการ
สถานพยาบาลคนเดิม จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 บริษัท มงกุฎวัฒนะ จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ใหตั้งสถานพยาบาลชื่อ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และผูฟองคดีไดรับอนุญาต
ใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลมงกุฎวัฒนะตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๖ และไดรับการตอใบอนุญาต
ตอเน่ืองมาโดยตลอด  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ คณะทํางานตรวจลักษณะ
มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนในสวนกลางและสวนภูมิภาคซึ่งมีอธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เปนประธาน ไดเขาตรวจลักษณะมาตรฐานของ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และพบวาผูดําเนินการสถานพยาบาลคือผูฟองคดีเปนขาราชการ
ประจําปฏิบัติงานอยูที่กรมแพทยทหารบก คณะทํางานดังกลาวมีความเห็นวา การเปนขาราชการ
ประจําทําใหผูฟองคดีเปนผูที่ไมสามารถควบคุมดูแลสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด จึงเปนผูขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ แจงผูรับอนุญาต 
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(บริษัท มงกุฎวัฒนะ จํากัด (มหาชน)) และผูฟองคดีใหเปลี่ยนผูดําเนินการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เพ่ือใหมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่สามารถควบคุมกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด  
ผูฟองคดีอุทธรณเรื่องดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวมีมติยกอุทธรณ  หลังจากนั้น ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจงไมตอใบอนุญาตใหแกผูฟองคดี 
เน่ืองจากขาดคุณสมบัติในการเปนผูดําเนินการสถานพยาบาล ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาว และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เปลี่ยนแปลงผู ดําเนินการจากผูฟองคดีเปนบุคคลอ่ืน ใหผูถูกฟองคดีตออายุใบอนุญาต 
ใหแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๑๘,๙๒๑,๘๓๐ บาท  
พรอมดอกเบี้ย 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญวินิจฉัยวา โดยที่มาตรา ๒๕ (๓)๑๗ แหง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ บัญญัติใหการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลของผูอนุญาตจะตองปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตเปนผูที่สามารถควบคุมดูแล
กิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด เม่ือขอเท็จจริงในคดีปรากฏวา ผูฟองคดีรับราชการเปน
ขาราชการประจําปฏิบัติงานอยูที่กรมแพทยทหารบก ซ่ึงตองปฏิบัติราชการในวันจันทรถึงวันศุกร
ตั้งแตเวลา ๗.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา  ดังน้ัน ในระหวางเวลาราชการ ผูฟองคดียอมไมสามารถ
ที่จะควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได และในชวงเวลาดังกลาวเปนเวลา
ที่มีผูปวยมารับบริการจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจํานวนมากกวาในชวงนอกเวลาราชการ 
หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองใหผูดําเนินการสถานพยาบาลแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น ผูฟองคดียอมไมอาจท่ีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูดําเนินการสถานพยาบาลดังกลาวได
อยางทันทวงที แมมาตรา ๒๖๑๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จะบัญญัติใหมีผูดําเนินการแทนได 
                                                 

๑๗-๑๘ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลของผูอนุญาตจะตองปรากฏวาผูขอรับ
ใบอนุญาต 
  ฯลฯ ฯลฯ 
   (๓) เปนผูที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิด 

 มาตรา ๒๖ ถาผูดําเนินการพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเกินเจ็ดวัน ผูรับอนุญาตอาจ
มอบหมายใหบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ดําเนินการแทนไดไมเกินเกาสิบวัน ในกรณีเชนวาน้ีใหผูไดรับมอบหมาย 
ใหดําเนินการแทนแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสามวันนับแตวันที่เขาดําเนินการแทน  

 ผูรับมอบหมายใหดําเนินการแทนตามวรรคหน่ึง ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูดําเนินการ 
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แตก็ใหดําเนินการแทนไดชั่วคราวไมเกินเกาสิบวันเทาน้ัน  ดวยเหตุน้ี จึงไมอาจถือไดวาผูฟองคดี
เปนผูที่สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไดโดยใกลชดิ ซ่ึงเปน
เง่ือนไขสําคัญที่จะไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลตามมาตรา ๒๕ (๓) แหง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ  ฉะน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําส่ังใหเปลี่ยนผูดําเนินการ
สถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจากผูฟองคดีเปนบุคคลอ่ืน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
วินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีแลวยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมายแลว 
 นอกจากน้ัน มาตรา ๒๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฯ บัญญัติให 
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงวาดวยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนด
เง่ือนไขเกี่ยวกับวัน เวลา การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการ
สถานพยาบาล เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูอนุญาตวา ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูที่สามารถ
ควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลไดโดยใกลชิดตามนัยมาตรา ๒๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลฯ หรือไม โดยผูรับอนุญาตจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขเชนน้ันตลอดอายุ
ใบอนุญาต  อีกทั้ง ผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขเชนเดียวกับ 
ผูขอรับใบอนุญาต ซ่ึงผูอนุญาตก็จะตองนําเง่ือนไขดังกลาวมาประกอบการพิจารณาคําขอ 
ตออายุใบอนุญาตดวย เม่ือไดวินิจฉัยแลววาผูฟองคดีเปนผูที่ไมสามารถควบคุมดูแลกิจการของ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไดโดยใกลชิดตามเง่ือนไขของกฎหมาย และไมอยูในเง่ือนไขที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จะออกใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลไดตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาลฯ ประกอบกับในขณะยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตน้ัน กฎกระทรวงวาดวย 
การดําเนินการสถานพยาบาลฯ มีผลใชบังคับแลว ผูฟองคดีจึงอยูในบังคับของกฎกระทรวง
ดังกลาวดวย การที่ผูฟองคดีมีหนาที่ปฏิบัติราชการประจําอยูที่กรมแพทยทหารบกในเวลาราชการ 
ผูฟองคดีจึงไมอาจปฏิบัติงานในสถานพยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในเวลาราชการไมนอยกวา
สี่สิบชั่วโมงตอสัปดาหได ตามนัยขอ ๓ วรรคสอง๑๙ ของกฎกระทรวงวาดวยการดําเนินการ
สถานพยาบาลฯ  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตการเปน
ผูดําเนินการสถานพยาบาลใหแกผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดี 
 

                                                 
๑๙ กฎกระทรวงวาดวยการดําเนินการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    ขอ ๓ ผูขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลที่ไดปฏิบัติงานอื่นอยูแลว ใหแจงวัน เวลาที่ปฏิบัติงาน

ดังกลาวดวย 
  ในกรณีที่ปฏิบัติงานอื่นอยูแลว ตองมีเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนในเวลาราชการ

ไมนอยกวาส่ีสิบชั่วโมงตอสัปดาห 
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แลวยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน การกระทําของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมเปนการละเมิด และกระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๔) จึงไมตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๑-๕๑๒/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ)) 
 

๙. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตลาด 
 

 การที่มีพอคา แมคารถเข็น รถเร และหาบเรแผงลอยใชพ้ืนที่บนถนนในที่ดินจัดสรร
รอบตลาดมหาชัยเมืองใหมเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทตาง ๆ เปนประจํา
หรือเปนคร้ังคราวตามวันที่กําหนด ถือไดวามีลักษณะเปนตลาด เม่ือการจัดตั้งตลาด
ดังกลาวไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นจึงเปนการฝาฝนตามมาตรา ๓๔  
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือเจาพนักงานทองถิ่นมิได
ดําเนินการสั่งใหผูดําเนินกิจการน้ันแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองหรือสั่งใหผูน้ันหยุด
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว จึงเปนการละเลยตอหนาที่  นอกจากน้ัน การที่เจาพนักงานทองถิ่นปลอยให 
ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการตลาดมหาชัยเมืองใหมใชสถานที่ที่จัดไวเปนลานจอดรถ
มาจัดทําเปนตลาดขายของ อันเปนการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต 
โดยมิไดดําเนินการเพ่ือมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ยอมถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดเชนกัน 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีประกอบกิจการรานถายรูปและถายเอกสาร ตั้งอยูที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม 
ซ่ึงบริษัท มหาชัย มารเก็ต จํากัด (ผูรองสอด) เปนผูประกอบกิจการโดยไดรับใบอนุญาตใหใช
สถานที่เปนตลาดเอกชน มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลคอกกระบือ 
(ผูถูกฟองคดี) ไดกําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด เลขที่ ๐๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ 
๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ วา ใหเปดใชระบบน้ําเสีย โดยนํ้าทิ้งตองไดมาตรฐานน้ําทิ้ง ใหมีการคาขาย
เฉพาะในพื้นที่ขออนุญาตประกอบกิจการ หามมิใหคาขายบนถนนในที่ดินจัดสรร บนถนน
ทางเขา-ออก ตลาดและบริเวณพ้ืนที่ลานจอดรถ และหามมิใหดําเนินการใด ๆ ในลักษณะเรียก
เก็บเงินคาจอดยานพาหนะทุกประเภทในพื้นที่ลานจอดรถของตลาดหรือบริเวณถนนในที่ดิน
จัดสรร  ตอมา ผูฟองคดีไดรองเรียนไปยังผูถูกฟองคดีวาไดรับความเดือดรอนจากการที่ผูรองสอด
จัดทําที่รับฝากรถยนตและจักรยานยนตบนถนนในที่ดินจัดสรร และคาขายบนถนนรอบตลาด 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๑ 
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มหาชัยเมืองใหมปดทางเขา-ออก อาคารพาณิชยและรานถายรูปของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงมี 
คําสั่งลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ หามผูรองสอดวางขายของและนําแผงเหล็กมาก้ันบนถนน
ในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหมในลักษณะเรียกเก็บเงินคารับฝากรถ หากไมปฏิบัติตาม
จะพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ผูรองสอดจึงอุทธรณคําส่ังไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดมีคําวินิจฉยัวาถนนภายในตลาด
และที่ดินที่เปนที่ตั้งตลาดมหาชัยเมืองใหมเปนกรรมสิทธิ์ของผูรองสอด ผูรองสอดจะนําไปทํา
ประโยชนเพ่ือหารายไดก็ได ผูถูกฟองคดีจึงออกใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาดเอกชน เลขที่ ๒ 
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ใหผูรองสอดประกอบกิจการตลาดมหาชัยเมืองใหมไดตอไปจนถึง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ และไดยกเลิกเง่ือนไขเกี่ยวกับขอหามในการเรียกเก็บเงินคาจอด
ยานพาหนะทุกประเภทในพื้นที่ลานจอดรถและ/หรือบนถนนรอบตลาดมหาชัยเมืองใหม และ
เม่ือใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาดเอกชนฉบับดังกลาวหมดอายุ ผูถูกฟองคดีไดออก
ใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาดเอกชน เลขที่ ๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ใหผูรองสอด
ประกอบกิจการตลาดมหาชัยเมืองใหมตอไปจนถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมีเง่ือนไขให 
ผูรองสอดเปดใชระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยนํ้าทิ้งตองไดมาตรฐานนํ้าทิ้ง ใหมีการคาขายเฉพาะ 
ในพ้ืนที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการเทาน้ัน หามมิใหคาขายบนถนนทางเขา-ออก ตลาดและ
บริเวณพ้ืนที่ลานจอดรถ ผูฟองคดีเห็นวา การท่ีผูถูกฟองคดีละเลยปลอยใหผูรองสอดจัดใหมี 
การคาขายบนถนนในที่ดินจัดสรรและบริเวณพื้นที่จอดรถของตลาดกอใหเกิดความเดือดรอนแก 
ผูอยูอาศัย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย โดยมีคําสั่งใหผูรองสอดดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายจนกวาจะไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการตลาด และเม่ือไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดแลว หามมิใหมีการคาขาย
ในที่ดินจัดสรรและบริเวณพื้นที่จอดรถของตลาด หามนําถนนในที่ดินจัดสรรไปจัดทําที่รับฝากรถ
เพ่ือหารายไดโดยการเก็บคาจอดรถ จัดใหมีการจอดรถของผูมาซ้ือของในสถานที่จอดรถของ
ตลาดเทาน้ัน และจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย บอดักไขมัน บอดักมูลฝอยใหถูกตองตามกฎหมาย 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา การคาขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัย
เมืองใหมเปนการกระทําของเจาของอาคารพาณิชยและบุคคลภายนอกจําพวกหาบเรแผงลอย 
รวมถึงแมคารถเข็นที่เขามาจอดขายเพียงชั่วคราว ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดตรวจสอบและแจงให 
ผูรองสอดทราบเพื่อตรวจตราและหามมิใหแมคารถเข็นเขามาจอดคาขายบนถนนในที่ดินจัดสรร
อยูอยางสมํ่าเสมอ จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดียอมรับวามีการคาขายบนถนนในที่ดินจัดสรรจริง 
ซ่ึงการคาขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหมน้ันมีผูคา ไดแก พอคาแมคา 
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รถเข็น รถเร และหาบเรแผงลอย ใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายอาหารประเภทตาง ๆ รวมทั้ง 
สินคาประเภทอ่ืน เปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด จึงถือวาการคาขายบนถนน
ในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหมมีลักษณะเปนตลาด ตามมาตรา ๔๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแมจะไมปรากฏวาการคาขายบนถนนในที่ดินจัดสรรดังกลาว
เปนการดําเนินการโดยบุคคลใด แตเม่ือการจัดตั้งตลาดดังกลาวไมไดรับใบอนุญาตจากผูถูกฟองคดี
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น จึงเปนการฝาฝนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง๒๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
และอยูในอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่จะมีคําส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุง 
ใหถูกตอง หรือสั่งใหผูน้ันหยุดดําเนินกิจการคาขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัย
เมืองใหม ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง๒๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี
เพียงแตตรวจสอบและแจงใหผูรองสอดทราบ เพ่ือตรวจตราและหามมิใหแมคารถเข็นเขามาจอด
คาขายบนถนนในที่ดินจัดสรรอยูอยางสมํ่าเสมอ โดยมิไดดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหนาที่ 
เพ่ือมีคําสั่งดังกลาว จึงถือวาเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
ในการปลอยใหมีการจัดตั้งตลาดบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบตลาดมหาชัยเมืองใหมโดยไมไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
 สําหรับการปลอยใหผูรองสอดใชสถานที่ที่จัดไวเปนลานจอดรถมาจัดทําเปนตลาด 
ขายของนั้น แมผูรองสอดจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เปนที่ตั้งตลาดมหาชัยเมืองใหม  
 

                                                 
๒๐-๒๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 “ตลาด” หมายความวา สถานที่ซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทสัตว เน้ือสัตว ผัก 

ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย  ทั้งน้ี ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่น
ดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา
หรือเปนคร้ังคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  ฯลฯ ฯลฯ 
 มาตรา ๓๔ หามมิใหผูใดจัดต้ังตลาด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖ 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 

  มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติน้ี ปฏิบัติไมถูกตองตาม
พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถ่ินหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือคําส่ังของเจาพนักงาน
ทองถ่ินที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการน้ัน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการน้ันแกไขหรือปรับปรุง 
ใหถูกตองได และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูน้ันหยุดดําเนินกิจการน้ันไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวา 
จะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 
  ฯลฯ ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๓ 
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ซ่ึงผูรองสอดมีสิทธิใชประโยชนในที่ดินของตน ตามมาตรา ๑๓๓๖๒๓ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ก็ตาม แตเน่ืองจากในการประกอบกิจการตลาดของผูรองสอดจะตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ 
และผู รองสอดมีหนาที่ที่ จะตองปฏิบัติตามเ ง่ือนไขที่ กําหนดไวในใบอนุญาตดังกลาว  
ซ่ึงใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดที่ผูรองสอดไดรับมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ กลาวคือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด เลขที่ ๐๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการตลาด เลขที่ ๐๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ใบอนุญาตใหใชสถานที่
เปนตลาดเอกชน เลขที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาด
เอกชน เลขที่ ๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตางก็ระบุเง่ือนไขไววา หามมิใหคาขายบนถนน 
ทางเขา-ออก ตลาดและบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองสอดใชสถานที่ที่
จัดไวเปนลานจอดรถมาจัดทําเปนตลาดขายของจริง จึงเปนกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการตลาดจัดใหมีการคาขายบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ อันเปนการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไมถูกตองตามเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดที่ผูรองสอดไดรับอนุญาต 
ในเรื่องที่กําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตน้ัน ซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่จะมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตดังกลาวไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน
สิบหาวัน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๙๒๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมิได
ดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหนาที่เพ่ือมีคําส่ังพักใชใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาดเอกชน 
ของผูรองสอด จึงถือวาเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษาให
ผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุขฯ ในการควบคุมดูแลมิใหมีผูดําเนินกิจการคาขายบนถนนในที่ดินจัดสรรรอบ
ตลาดมหาชัยเมืองใหม อันมีลักษณะเปนตลาด และใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตาม
มาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ในการควบคุมใหผูรองสอดปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาดเอกชน โดยควบคุมดูแลมิใหผูรองสอด 
นําสถานที่ที่จัดไวเปนลานจอดรถมาจัดทําเปนตลาดขายของ หากผูรองสอดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ
                                                 

๒๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตนและไดซ่ึง

ดอกผลแหงทรัพยสินน้ัน กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวาง
มิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินน้ันโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

๒๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตสําหรับกิจการใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหง

พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอกําหนดของทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่อง
ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตน้ัน เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายใน
เวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน 



 
 
๓๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ไมถูกตอง ใหผูถูกฟองคดีสั่งพักใชใบอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาดเอกชนของผูรองสอด  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐/๒๕๕๗) 
 

๑๐. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
 

 การที่ ผูวาราชการจังหวัดสุ รินทรอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๒  (๒)  แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศ
จังหวัดสุรินทร เรื่อง กําหนดทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวเพื่อการบริโภคสําหรับ
ประชาชน ป พ.ศ. ๒๕๔๑ ในอําเภอรัตนบุรี เพื่อเปนการผอนผันใหประชาชนในทองที่
ดังกลาวสามารถที่จะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวได  แลวตอมา เม่ือมีผูประกอบการที่ไดรับ
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ในตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี  
ผูวาราชการจังหวัดสุรินทรจึงมีประกาศยกเลิกทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตว 
เฉพาะในทองที่ตาํบลไผและตําบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตาํบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี 
เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวมีโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายแลว แตยังคง
กําหนดใหตําบลอ่ืน ๆ ในอําเภอรัตนบุรีเปนทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตว 
ในทองที่น้ันตอไป โดยมีกําหนดระยะเวลา เม่ือพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงที่ปรากฏวา
โรงฆาสัตวของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการรายดังกลาวยังคงมีขอบกพรอง  
และยังไมมีความพรอมและความเหมาะสมที่จะใหผูประกอบการฆาสัตวทุกตําบล 
ของอําเภอรัตนบุรีตองนําสัตวมาฆาที่โรงฆาสัตวของผูไดรับอนุญาตรายน้ี  ดังน้ัน  
การดําเนินการของผูวาราชการจังหวัดสุรินทรที่ มีประกาศยกเลิกทองที่ กันดารฯ  
เพียงบางพ้ืนที่ขางตนจึงเปนการกระทาํที่ชอบดวยเหตุผลและชอบดวยกฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
ตั้งอยูที่ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
ตอเน่ืองจนถึงใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ อางวาไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการท่ีผูวาราชการจังหวัดสุรินทร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีประกาศจังหวัดสุรินทรกําหนดให
พ้ืนที่ทุกอําเภอของจังหวัดสุรินทรเปนทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวเพ่ือการบริโภค
สําหรับประชาชนในทองที่น้ันตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของ
ประกาศไว ทําใหไมมีการนําสุกรไปฆาที่โรงฆาสัตวแตใชวิธีฆาตามหลังบาน เปนผลใหผูฟองคดี
สูญเสียรายได  ทั้งน้ี ผูฟองคดีไดรองเรียนเพ่ือใหมีการยกเลิกประกาศดังกลาว แตปศุสัตวจังหวัด
สุรินทรชี้แจงวาอยูในชวงแจงใหผูประกอบการโรงฆาสัตวแตละรายดําเนินการแกไขปรับปรุง 
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ขอบกพรองใหเปนไปตามกฎหมาย เม่ือดําเนินการเสร็จจึงจะเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหพิจารณา
ยกเลิกประกาศดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีประกาศจังหวัดสุรินทร เร่ือง กําหนดทองที่
กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ัน ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยยกเลิกประกาศ
จังหวัดสุรินทรที่กําหนดใหทองที่ทุกอําเภอของจังหวัดสุรินทรเปนทองที่กันดารและจําเปนตอง
ฆาสัตวเพ่ือการบริโภคสําหรับประชาชนที่ออกในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งหมด และไดกําหนดทองที่
กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ันใหม เปนผลใหทองที่ตําบลไผ ตําบลรัตนบุรี รวมทั้ง
เขตเทศบาลตาํบลรัตนบรีุ อําเภอรัตนบุรี ไมเปนทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ัน
อีกตอไป สวนตําบลอ่ืนในอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทรยังคงกําหนดใหเปนทองที่กันดารและ
จําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ัน มีกําหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ผูฟองคดีเห็นวา
หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกถอนประกาศจังหวัดสุรินทร ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ในอําเภอ
รัตนบุรีทั้งหมดจะทําใหผูฟองคดีสามารถรับจางฆาสุกรเพิ่มจากตําบลไผและตําบลรัตนบุรีไดอีก 
๕ ตําบล และการที่ปศุสัตวอําเภอรัตนบุรีและปศุสัตวจังหวัดสุรินทรเสนอเรื่องใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการยกเลิกประกาศทองที่กันดารสําหรับการฆาสัตวลาชาเกินสมควรทําใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายขาดรายได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมี 
การชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๑,๐๕๔,๐๘๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยท่ีมาตรา ๒๒๒๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหการประกาศใหทองที่ใดเปนทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ัน 
เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่น้ันที่จะพิจารณาดําเนินการ แมกฎหมายดังกลาว
จะมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาไว แตการออกประกาศใหทองที่ใดเปนทองที่
กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ันก็ตองตั้งอยูบนหลักเหตุผลและความจําเปนในการ 
ตองฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว จึงจะถือไดวาเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย จากขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ออกประกาศจังหวัดสุรินทร เร่ือง กําหนดทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวเพ่ือการบริโภค
สําหรับประชาชน เพ่ือเปนการผอนผันใหประชาชนทั่วไปในทองที่ดังกลาวสามารถที่จะฆาสัตว
นอกโรงฆาสัตวได โดยในอําเภอรัตนบุรี ซ่ึงประกอบดวย ๑๒ ตําบล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมี

                                                 
๒๕ พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๒๒ ในกรณีตอไปน้ี จะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดแตตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 
  (๑) การฆาสัตวซ่ึงตองฆา ณ ที่ใดที่หน่ึงโดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมในทางศาสนา 
   (๒) การฆาสัตวในทองที่ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ น้ันประกาศเปนคร้ังคราววาเปนทองที่กันดาร  

และจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ัน 
  (๓) การฆาสัตวในกรณีที่มีเหตุสมควรเปนพิเศษ 



 
 
๓๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกาศจังหวัดสุรินทรฯ ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ และฉบับลงวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๔๑ กําหนดใหทุกตําบลของอําเภอรัตนบุรีเปนทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ัน 
โดยไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของประกาศดังกลาวไว ซ่ึงในอําเภอรัตนบุรีแตเดิมมิไดมี
ผูประกอบการโรงฆาสัตวที่ไดรับอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามกฎหมาย 
และผูฟองคดีเดิมก็เปนผูประกอบการฆาสัตวที่ฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว (ฆาสัตวหลังบาน)  ตอมา 
ผูฟองคดีไดกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวขึ้นในตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
และไดยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
ตอเน่ืองถึงใบอนุญาตฯ ฉบับลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใหผูฟองคดี ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหแกผูฟองคดีแลว 
คณะทํางานดําเนินการจัดระเบียบโรงฆาสัตวระดับอําเภอของอําเภอรัตนบุรีและคณะทํางาน
ดําเนินการจัดระเบียบโรงฆาสัตวระดับจังหวัดของจังหวัดสุรินทร ไดมีการประชุมพิจารณา 
เรื่องการถอนประกาศจังหวัดสุรินทร เรื่อง กําหนดทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตว 
เพ่ือการบริโภคสําหรับประชาชน ป พ.ศ. ๒๕๔๑ ในอําเภอรัตนบุรีมาอยางตอเน่ือง โดยในเบื้องตน
คณะทํางานฯ เห็นพองกันวาสมควรถอนประกาศจังหวัดสุรินทร เร่ือง กําหนดทองที่กันดารและ
จําเปนตองฆาสัตวเพ่ือการบริโภคสําหรับประชาชน ป พ.ศ. ๒๕๔๑ ในทองที่ ๒ ตําบล คือ 
อําเภอรัตนบุรีเฉพาะทองที่ตําบลรัตนบุรีรวมทั้งในเขตเทศบาลและตําบลไผ เน่ืองจากพ้ืนที่
ดังกลาวมีโรงฆาสัตวที่ได รับใบอนุญาตและไดพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตเนื้อสัตว 
ที่ถูกสุขลักษณะ และเปนไปตามกฎกระทรวงเพื่อคุมครองผูบริโภคแลว สวนตําบลอ่ืน ๆ ในอําเภอ
รัตนบุรีเห็นควรใหคงประกาศใหเปนทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ันตอไป  
มีกําหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
 นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวาเม่ือพนักงานเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
สุรินทรรวมกับพนักงานเจาหนาที่และคณะทํางานดําเนินการจัดระเบียบโรงฆาสัตว อําเภอรัตนบุรี 
ไดออกตรวจสอบและตรวจประเมินโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ในเขตตําบลไผ 
ตําบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตําบลรัตนบุรี ยังพบวา โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ของผูฟองคดีมีขอบกพรองในเร่ืองพ้ืนที่หองฆาสัตว การกําจัดกลิ่น การบําบัดคุณภาพน้ําลางซาก 
และบอพักนํ้าเสีย จึงไดแนะนําใหผูฟองคดีปรับปรุงแกไข แมตอมาผูฟองคดีจะไดปรับปรุงแกไข
ตามที่พนักงานเจาหนาที่และคณะทํางานฯ ใหคําแนะนํา และไดผานการตรวจประเมินองคประกอบ
ในดานสถานท่ีตั้ง ดานสุขาภิบาล และดานกระบวนการฆาสัตวแลวก็ตาม แตองคประกอบในดาน
การขนสงเน้ือสัตวก็ไมผานการตรวจประเมินในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิเน้ือสัตวเพ่ือปองกัน
การเพ่ิมจํานวนจุลินทรีย ประกอบกับตามรายละเอียดแบบแปลนโรงฆาสุกรของผูฟองคดีทายคําขอ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๗ 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ระบุวาเปนโรงฆาสุกรขนาด ๒๐ ตัวตอวัน 
โดยพ้ืนที่ของตัวอาคารโรงฆาสัตวมีขนาดกวางเพียง ๖ เมตร ยาว ๑๓.๖๐ เมตร และใชแรงงานคน
เปนหลัก จึงมีลักษณะเปนโรงฆาสัตวในครัวเรือนเทาน้ัน  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาถึงพ้ืนที่
อําเภอรัตนบุรี ซ่ึงมีทั้งหมด ๑๒ ตําบล แตมีโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
ของผูฟองคดีแตเพียงแหงเดียว การที่จะใหผูประกอบการฆาสัตวในทุกตําบลของอําเภอรัตนบุรี
ตองนําสัตวมาฆาที่โรงฆาสัตวของผูฟองคดี ดวยการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกประกาศทองที่
กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่อําเภอรัตนบุรีทุกตําบล ซ่ึงจะทําใหผูประกอบการฆาสัตว
ในอําเภอรัตนบุรีไมสามารถฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดอีกตอไป ในขณะที่โรงฆาสัตว โรงพักสัตว 
และการฆาสัตวของผูฟองคดีก็ยังไมมีความพรอมและความเหมาะสมเพียงพอนั้น ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบประโยชนที่ผูฟองคดีจะไดรับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่แลว 
เห็นวา ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่มีมากกวา  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีประกาศจังหวัดสุรินทร เรื่อง กําหนดทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ัน ลงวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยไดยกเลิกทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวเฉพาะในทองทีต่ําบลไผ
และตําบลรัตนบุรี รวมทั้งเขตเทศบาลตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี แตยังคงกําหนดใหตําบลอ่ืน ๆ  
ในอําเภอรัตนบุรี เปนทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่น้ันตอไปจนถึงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๓ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยเหตุผลและเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
กรณีไมอาจถือไดวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง
แตอยางใด เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร จึงไมเปน
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  ดังนั้น จังหวัดสุรินทร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงไมตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๔๑/๒๕๕๗) 
 

๑๑. การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

 การใชอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นในการกําหนดมาตรการดานการจัดการ
ส่ิงแวดลอมกอนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เปนมาตรการที่จําเปนเพื่อควบคุมการประกอบกิจการของผูขอรับใบอนุญาตมิใหเกิด 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียงกับสถานประกอบการ  ดังน้ัน เม่ือผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการขนถาย
ถานหินยังไมสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับฝุนละออง เสียงจากการทํางานของเครื่องจักร 
และระบบการบําบัดนํ้าเสียที่ปลอยลงสูแมนํ้าได กรณีจึงถือไดวาผูขอรับใบอนุญาต 



 
 
๓๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ยังมิไดปฏิบัติตามมาตรการดานการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาว และหากออกใบอนุญาต
ใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพอาจเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขอนามัย
ของประชาชน การที่เจาพนักงานทองถิ่นไมออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพใหแกผูขอรับใบอนุญาตจึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และไมเปนการกระทําละเมิดแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีประกอบกิจการขนสงและขนถายสินคา ประเภทถานหิน ปูนซีเมนต เหล็ก 
และสินแรตาง ๆ รวมกับบริษัท ว. ซ่ึงเปนบริษัทในเครือผูฟองคดี และเปนผูไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทสะสมแร การประกอบกิจการของบริษัท ว. 
ไดสรางความเดือดรอนรําคาญใหกับประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไดสั่งการใหผูประกอบกิจการดําเนินการแกไขตามมาตรการแกไขปญหามลพิษ แตยังคงมีปญหา
สรางความเดือดรอนแกประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียงมาโดยตลอด นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน  
(นายกเทศมนตรีตําบลบานเลน เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือส่ังใหบริษัท ว. ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขการประกอบกิจการเปนครั้งที่ ๒ แตปรากฏวา บริษัท ว. มิไดทําการปรับปรุงแกไข
อยางเครงครัด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังใหบริษัท ว. ปดกิจการ  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือ
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเพ่ือประกอบ
กิจการขนถายสินคา ประเภทถานหิน แร ที่บริเวณทาเทียบเรือของผูฟองคดี และเทศบาลตําบล
บางปะอิน (เทศบาลตําบลบานเลน เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตรวจสอบ
สถานประกอบการของผูฟองคดีแลวเห็นวา มาตรการปองกันมลพิษทางสิ่งแวดลอมของผูฟองคดี
ยังไมสามารถทําใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการปลอดภัยในสุขอนามัย 
ชีวิต และทรัพยสิน จึงมีคําสั่งไมอนุญาต ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นควรใหทําการทดลองขนถายสินคา 
ในระบบปด โดยมีผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมและมลพิษเขามาตรวจวัดส่ิงแวดลอมดวย  ตอมา 
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหนังสือแจงผูฟองคดีวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
เห็นวา ผูฟองคดีปฏิบัติตามคําแนะนําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว และไดมีหนังสือแจงอําเภอ 
บางปะอินเพ่ือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาออกใบอนุญาต หากการประกอบกิจการของ 
ผูฟองคดีจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ควรพิจารณา
ออกใบอนุญาตใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหแกผูฟองคดีอีกคร้ัง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจง 
ผูฟองคดีวา ไดตรวจสอบสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัด
หรือบําบัดของเสียและอ่ืน ๆ ของสถานประกอบการพบวา การประกอบกิจการอาจกอใหเกิด



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๓๙๙ 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย  
ซ่ึงจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย
ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง จึงกําหนดมาตรการดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมรวม ๗ ขอ ใหผูฟองคดีแกไขใหถูกตองกอนเพ่ือเจาพนักงานทองถิ่นจะไดดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตตอไป ผูฟองคดีเห็นวาไดปรับปรุงแกไขตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว  
ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมออกใบอนุญาตใหแกผูฟองคดีตามคําขอถือเปนการละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติและทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย  
จึงนําคดีมาฟองขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการใหแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายจากการขาดรายได
ใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 โดยที่มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓๒๖ และมาตรา ๕๔๒๗ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเปนหนาที่ของราชการ 
สวนทองถิ่น ในการออกขอกําหนดของทองถิ่นเพ่ือกําหนดประเภทของกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพที่ตองมีการควบคุมในทองถิ่นนั้น และมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไป
สําหรับใหผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมถึงอํานาจในการ
ออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนด
เง่ือนไขโดยเฉพาะกอนออกใบอนุญาตหรือหลังออกใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตหรือผูรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว
โดยทั่วไปก็ได เม่ือผูฟองคดีมีความประสงคจะประกอบกิจการขนสงและขนถายสินคาประเภท 
 

                                                 
๒๖-๒๗ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๓๓ เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๑) ใชบังคับ หามมิให
ผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่มีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑)  
ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖  
 ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา 
๓๒ (๒) ก็ได 
 ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 
 มาตรา ๕๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติใหการประกอบกิจการใดหรือการกระทําใดตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอ 
และการออกใบอนุญาตในเร่ืองน้ันได 



 
 
๔๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถานหิน ปูนซีเมนต เหล็ก และสินแรตาง ๆ อันเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอ ๕ 
(๑๒.๔) ของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางเลน เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูฟองคดีจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และ
ขอกําหนดของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเลน เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพฯ กลาวคือ ขอ ๖ กําหนดวา เม่ือพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันที่เทศบัญญัติน้ีใชบังคับ 
หามมิใหผูใดดําเนินกิจการที่กําหนดในขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคาในเขตเทศบาลบานเลน 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ขอ ๗ กําหนดวา ผูรับใบอนุญาตประกอบการคา
ซ่ึงใหควบคุม ตองยื่นเรื่องราวตามแบบที่ไดกําหนดไวตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองปฏิบัติและ
จัดสถานที่สําหรับประกอบการคาน้ัน ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเก่ียวกับสุขลักษณะอยางหน่ึง
อยางใดหรือหลายอยาง ซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นไดกําหนดไวตามควรแกกรณี... และขอ ๘ 
กําหนดวา เม่ือเจาหนาที่ทองถิ่นไดพิจารณาเห็นวา ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการถูกตอง
ครบถวนตามความในขอ ๗ และการอนุญาตน้ันไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขอนามัยของ
ประชาชน ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบที่กําหนดไว 
 ขอเท็จจริงปรากฏวา การประกอบกิจการของผูฟองคดีกอใหเกิดปญหาฝุนละออง 
อันนาจะเกิดจากการกองถานหินลิกไนตเกาที่แหงและรวงหลนบนพื้นลานดินจํานวนมาก  
เม่ือมีลมพัดกรรโชกทําใหฝุนละอองพัดปลิวสูงขึ้น  อีกทั้ง กระบวนการขนถายถานหินพบวา 
ยังมีฝุนละอองฟุงกระจาย แมจะมีการฉีดนํ้าเพ่ือทําความสะอาด แตก็ไมสามารถทําความสะอาด
ไดอยางทั่วถึง อันเปนเหตุใหอาจเกิดการฟุงกระจายของฝุนละอองจากถานหินไปสูชุมชนใกลเคียง 
ผลตรวจสอบสเปรยนํ้าเพ่ือดักฝุนละออง พบวาทําในลักษณะฝอยละอองกระจาย ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
นอยกวาลักษณะน้ําพุ และตําแหนงของสเปรยนํ้าควรอยูสูงกวากระบวนการขนถาย และการทํางาน
ของเคร่ืองจักรและสายพานลําเลียงถานหินมีเสียงดังในเวลากลางคืน อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ
จากเสียงของเครื่องจักรได เพราะเครื่องจักรไมอยูในอาคารหรือโรงเรือนที่มีผนังก้ันเสียงดังจาก
เคร่ืองจักร  รวมถึงบอบําบัดนํ้าเสียไมมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การประกอบกิจการของผูฟองคดี
จึงถือไดวากอใหเกิดเหตุรําคาญ ตามมาตรา ๒๕ (๔)๒๘ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ 

                                                 
๒๘ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบ 

กับเหตุน้ันดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
  (๑) แหลงนํ้า ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใดซ่ึงอยูในทําเลไมเหมาะสม 

สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเทท้ิงส่ิงใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ หรือเปนหรือนาจะเปน 
ที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๐๑ 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการขนสงและขนถายสินคา 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นแหงพระราชบัญญัติดังกลาว มีหนังสือถึง 
ผูฟองคดีวาไดตรวจสอบสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัด
หรือบําบัดของเสียและอ่ืน ๆ ของสถานประกอบการ พบวา การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษ
ทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง จึงกําหนดมาตรการดานการจัดการส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
(๑) ใหประกอบกิจการขนถาย สะสมถานหินอยูภายในอาคารสิ่งปลูกสรางที่มิดชิด โดยเริ่ม
กระบวนการขนถายที่เกิดขึ้นทั้งหมดใหอยูภายในอาคาร (๒) จัดใหมีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
ที่เหมาะสมกับขนาดของฝุนละอองเพ่ือเปนการปองกันเหตุรําคาญที่อาจเกิดขึ้น (๓) ใหดําเนินการ
เทพ้ืนปูนคอนกรีตทัว่บริเวณพ้ืนทีส่ถานประกอบการ (๔) จัดใหมีระบบสเปรยนํ้าโดยรอบร้ัวกําแพง
ของสถานประกอบการโดยปรับปรุงของเดิมใหมีลักษณะเปนน้ําพุมานนํ้า เพ่ือประสิทธิภาพ 
ที่ดีกวาลักษณะฝอยละอองเดิม ในการดักฝุนละอองที่จะเกิดขึ้น (๕) จัดใหมีมาตรการ 
ดานการปองกันเสียงดัง (๖) จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด และ (๗) จัดใหมีมาตรการปองกันถานหินตกหลนลงสูแมนํ้าในขณะทําการขนถาย
ถานหินบริเวณทาเทียบเรือ และขอใหผูฟองคดีแกไขใหถูกตองเพ่ือเจาพนักงานทองถิ่นจะได
ดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตใหตอไป การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการกําหนด
เง่ือนไขโดยเฉพาะใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน
กอนที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพแกผูฟองคดี  
ตามขอ ๗ ของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเลน เร่ือง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพฯ ประกอบกับมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การใชอํานาจ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการกําหนดมาตรการดานการจัดการสิ่งแวดลอมกอนที่จะพิจารณา 
ออกใบอนุญาตใหผูฟองคดีประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดังกลาว เปนมาตรการ 
ที่จําเปนเพ่ือควบคุมการประกอบกิจการของผูขอรับใบอนุญาตมิใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และปองกันอันตรายตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่บริเวณใกลเคียงกับสถานประกอบการ   
 

                                                                                                                                            
  (๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ การระบายนํ้า 

การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือมี แตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ 
อยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๔) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ส่ิงมีพิษ ความส่ันสะเทือน ฝุน ละออง เขมา 
เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



 
 
๔๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีประกอบกิจการขนถายถานหินอันทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงจนถึงขนาดที่เปนเหตุใหตองเส่ือมหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดียังมิไดปฏิบัติตามมาตรการดานการจัดการส่ิงแวดลอมที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดใหครบถวน และการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพดังกลาวใหแกผูฟองคดีอาจเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขอนามัยของประชาชน  
ตามขอ ๘ ของเทศบัญญัติฉบับเดียวกัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมออกใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหแกผูฟองคดี จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๐/๒๕๕๗) 
 

 การที่นายกองคการบริหารสวนตําบลไมตอใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพประเภทฟารมเลี้ยงสุกรใหแกผูย่ืนคําขอ โดยมิไดติดตามหรือออกไป
ตรวจสอบสถานที่วา ผูประกอบกิจการไดดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาเรื่องกลิ่นรบกวน
แลวหรือไม และกลิ่นรบกวนยังคงมีอยูถึงขนาดท่ีจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 
ตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสถานะความเปนอยูที่เหมาะสมของ 
ผูอยูอาศัยขางเคียงตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม 
แตกลับอางเพียงมติในการประชุมของตัวแทนที่ไดรับผลกระทบที่ใหผูประกอบกิจการ
หยุดดําเนินกิจการมาเปนเหตุไมตอใบอนุญาต ทั้งที่ในการประชุมดังกลาวขอเท็จจริง 
ยังฟงไมยุติวายังมีกลิ่นรบกวนถึงข้ันเปนอันตรายตอสุขภาพหรือไม และเปนขอกลาวอาง
ของตัวแทนของผูที่ไดรับความเดือดรอนแตเพียงฝายเดียว โดยไมมีขอเท็จจริงอ่ืนมา
สนับสนุนอีก กรณีเปนการรับฟงพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งไมตอใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพจึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของกิจการฟารมเลี้ยงสุกร ตั้งอยูที่ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม ไดเร่ิมเลี้ยงลูกสุกรรุนแรกเม่ือเดือนกันยายน ๒๕๔๙ และกอนจะสิ้นสุด 
การเลี้ยงสุกรรุนแรกไดมีประชาชนรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากกลิ่นเหม็นรบกวนจาก
ฟารมเลี้ยงสุกรของผูฟองคดี จังหวัดเชียงใหมจึงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมกา  
(ผูถูกฟองคดี) รวมตรวจสอบเหตุรองเรียนในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ซ่ึงปรากฏวาไมมี 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๐๓ 
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กลิ่นเหม็นรุนแรงตามที่ มีการรองเรียน และไดแนะนําใหผูฟองคดียื่นขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพจากผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทฟารมเลี้ยงสุกรตอผูถูกฟองคดี และผูถูกฟองคดี
ไดออกใบอนุญาตใหเม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยใหใบอนุญาตดังกลาวใชไดจนถึงวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  หลังจากน้ัน เม่ือตนเดือนมกราคม ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดีไดรับการรองเรียน
จากราษฎรวา ไดรับความเดือดรอนรําคาญจากฟารมเลี้ยงสุกรของผูฟองคดีที่สงกลิ่นเหม็น
รบกวน ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดีไดไปตรวจดูการแกไขปญหากลิ่นรบกวน 
ที่ฟารมของผูฟองคดี พบวา ผูฟองคดีอยูในระหวางกอสรางกําแพงดานหลังพัดลมดูดกลิ่นและ
กอสรางรั้วสังกะสีตอจากกําแพงโดยรอบฟารม โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในหน่ึงเดือน  ตอมา 
ตัวแทนของราษฎรไดรองเรียนตอผูถูกฟองคดีเพ่ือใหดําเนินการแกไขความเดือดรอนรําคาญ
จากฟารมเลี้ยงสุกรของผูฟองคดีที่สงกลิ่นเหม็นรบกวน ผูถูกฟองคดีจึงจัดใหมีการประชุม
รวมกันเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว และที่ประชุมมีมติใหผูฟองคดีเลิกกิจการฟารมเลี้ยงสุกร  
หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดยื่นแบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๑ ขอประกอบกิจการฟารมเลี้ยงสุกร แตผูถูกฟองคดีมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตให 
ดวยเหตุผลวา เน่ืองจากผูฟองคดีไมสามารถแกไขปญหาตามที่ถูกรองเรียนได ผูฟองคดีจึงมี
หนังสือขอใหผูถูกฟองคดีพิจารณาทบทวน แตผูถูกฟองคดียืนยันตามความเห็นเดิม ผูฟองคดีจึง
นําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังไมตออายุใบอนุญาต และใหผูถูกฟองคดีตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 จากขอเท็จจริงในคดีน้ี ฟารมเลี้ยงสุกรของผูฟองคดีตั้งอยูที่ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม ใกลกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและที่ชุมชน เปนฟารมขนาดกลาง มีพ้ืนที่ ๙๒๐ 
ตารางเมตร และเปนโรงเรือนปด มีระบบบําบัดนํ้าเสียที่ผานระบบกาซชีวภาพและสระพักเก็บนํ้า
เพ่ือการหมุนเวียนกลับมาใชใหม การกอสรางและติดตั้งระบบกาซชีวภาพจะอยูภายใต 
การควบคุมโดยสถานเทคโนโลยีกาซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยในการติดตั้งระบบกาซ
ชีวภาพที่ใชในฟารมของผูฟองคดีในดานสิ่งแวดลอมคาดวา สามารถลดมลภาวะดานกลิ่นและ
แมลงวันมากกวารอยละ ๙๐ ลดการแพรกระจายของกาซมีเทนมากกวารอยละ ๙๐ และสามารถ
บําบัดนํ้าเสียไดตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ  ตอมา เม่ือประมาณเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูฟองคดีไดนําสุกรรุนแรกมาเลี้ยง แตกอนสิ้นสุดการเล้ียงรุนแรก 
ไดมีการรองเรียนวามีกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟารมสุกรของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีและเจาหนาที่ 
ซ่ึงประกอบดวย เจาหนาที่บริหารงานปศุสัตว ปลัดอําเภอสันปาตอง สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง  
 



 
 
๔๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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และเจาหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ ไดเขารวมตรวจสอบฟารมเลี้ยงสุกรของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ผลการตรวจสอบไมพบกลิ่นรุนแรงจนเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ แตเน่ืองจาก
ผูฟองคดียังไมไดขออนุญาตการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จึงใหผูฟองคดีไป
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหถูกตองตามขอบังคับตําบลแมกา พรอมกับใหเก็บตัวอยางน้ําเสีย
สงตรวจตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ทําฝาปดทอสูบสิ่งปฏิกูลเพ่ือปองกันแมลงวัน หนู 
หรือกลิ่นเหม็น และใหทําความสะอาดโรงเรือนอยางสมํ่าเสมอ  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพใหผูฟองคดีประกอบกิจการประเภทฟารมเลี้ยงสุกร โดยใบอนุญาตดังกลาวใชไดถึง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จึงฟงไดวาขณะนั้นระบบบําบัดของเสียในฟารมของผูฟองคดี 
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแกไขปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ จนเหตุเดือดรอนรําคาญไมมี
ความรายแรงถึงขนาดจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ
ตอสถานะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของผูอยูอาศัยขางเคียงตามมาตรา ๒๕ แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  แมตอมาจะมีผูยื่นคํารองขอใหผูถูกฟองคดีตรวจสอบ
สาเหตุที่ปลาซึ่งเลี้ยงไวในบอใกลกับฟารมสุกรของผูฟองคดีตายเปนจํานวนมาก ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ไดมอบใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของ รวมทั้งผูฟองคดีรวมกันตรวจสอบหาสาเหตุ แตไมปรากฏ
รายงานผลการตรวจสอบวามีความเก่ียวของกับการเลี้ยงสุกรของผูฟองคดี  อีกทั้ง ในเวลาตอมา
ผูถูกฟองคดีไดรับการรองเรียนจากราษฎรวาไดรับความเดือดรอนจากกลิ่นรบกวนจากฟารม
เลี้ยงสุกรของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงไดไปตรวจฟารมเลี้ยงสุกรในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ 
พบวากลิ่นเหม็นดานหลงัฟารมเกิดจากพัดลมดูดอากาศภายในฟารมกระจายออกไปตามกระแสลม 
ซ่ึงผูฟองคดีรับวาจะกอสรางกําแพงกั้นลมดานหลังฟารมโดยดานลางจะกอดวยอิฐบล็อก  
แนวบนจะปดดวยสังกะสี และจะดําเนินการกอกําแพงรอบฟารม คาดวาจะแลวเสร็จภายใน ๑ เดือน  
ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังไมตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย 
ตอสุขภาพตามคําขอของผูฟองคดี โดยมิไดติดตามหรือออกไปตรวจสอบสถานที่วาผูฟองคดี 
ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องปญหากลิ่นรบกวนแลวหรือไม และกลิ่นรบกวนดังกลาวยังคงมีอยู
ถึงขนาดที่จะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสถานะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมของผูอยูอาศัยขางเคียงหรือไม แตกลับอางเพียงมติในการประชุมของ
ตัวแทนที่ไดรับผลกระทบเม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ใหผูฟองคดียุติการประกอบกิจการ 
มาเปนเหตุไมตอใบอนุญาตใหแกผูฟองคดี ทั้งที่ในการประชุมครั้งดังกลาวขอเท็จจริงยังฟงไมยุติวา
ยังมีกลิ่นรบกวนจากฟารมถึงขนาดที่จะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
หรือไม คงมีเพียงผูแทนของผูที่ไดรับความเดือดรอนกลาวอางเพียงฝายเดียว โดยไมมีขอเท็จจริง
อ่ืนมาสนับสนุนอีก กรณีจึงเปนการรับฟงพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงที่ไมเปนไปตาม 
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หลักเกณฑของมาตรา ๒๘๒๙ และมาตรา ๒๙๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวารัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขไดมีคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีแลว จึงไมจําตองมีคําบังคับในกรณีน้ี  
คงออกคําบังคับเฉพาะใหผูถูกฟองคดีพิจารณาคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการของผูฟองคดี  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีพิจารณาคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการของผูฟองคดีตามขั้นตอน 
ที่กฎหมายกําหนดตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๖/๒๕๕๗) 

                                                 
๒๙-๓๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

 มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องน้ัน ๆ 
โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 
 มาตรา ๒๙ เจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ในการน้ี  
ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
 (๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
ที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา 
 (๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
 (๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
 (๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
 คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจงพยานหลักฐานที่ตนทราบ 
แกเจาหนาท่ี 
 พยานหรือพยานผู เชี่ยวชาญที่เจาหนาที่ เ รียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิได รับคาปวยการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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บทที่ ๑๒ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง 
 
๑. การคมนาคมและการขนสงทางบก 
 

  ๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ 
    

 เ ม่ือ เจ าของรถยั ง มิ ไดทํ าประ กันภัย คุมครอง ผูประสบภัยจากรถ 
ตามพระราชบัญญัติ คุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ .ศ .  ๒๕๓๕  การที่ เจาหนาที่ 
ของกรมการขนสงทางบกปฏิเสธไมรับชําระภาษีรถยนตประจําปและตอทะเบียน 
รถยนตใหแกเจาของรถคันดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีถือกรรมสิทธิ์รถยนตน่ังสวนบุคคลซ่ึงครบกําหนดชําระภาษีรถยนต
ประจําปในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยผูฟองคดีไดดําเนินการขอชําระภาษีรถยนตประจําป
และตอทะเบียนรถยนตในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ แตเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก 
ปฏิเสธไมดําเนินการให โดยอางวาผูฟองคดียังไมไดทําประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตออธิบดีกรมการขนสงทางบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงผล 
การพิจารณาอุทธรณวา กรมธรรมประกันภัยภาคสมัครใจที่ไมมีความคุมครองผูประสบภัย 
จากรถ จะมีขอความบนหนาตารางกรมธรรมประกันภัยวา “ไมรวม พ.ร.บ.” ซ่ึงไมสามารถใช 
ในการจดทะเบียนรถยนตหรือรับชําระภาษีรถยนตประจําปได นายทะเบียนจึงไมสามารถรับชําระ
ภาษีประจําปรถยนตคันดังกลาวของผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งการให
นายทะเบียนหรือเจาพนักงานกรมการขนสงทางบกรับชําระภาษีรถยนตประจําปและตอทะเบียน
รถยนตของผูฟองคดี  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถฯ บัญญัติให
เจาของรถซึ่งใชรถหรือมีรถไวเพ่ือใชตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย
โดยประกันภัยกับบริษัท วรรคสองบัญญัติวา จํานวนเงินเอาประกันภัย ใหกําหนดตามชนิด 
ประเภท และขนาดของรถ แตตองไมนอยกวาจํานวนเงินที่กําหนดไวในกฎกระทรวง และวรรคสาม 
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บัญญัติใหรถที่เจาของรถไดจัดใหมีการประกันภัยความเสียหายตอผูประสบภัย โดยเอาประกันภัย
ครอบคลุมความเสียหายตอผูประสบภัยและทรัพยสิน ตามชนิด ประเภท และขนาดของรถที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงแลว ไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยอีก ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีเปนเจาของรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ไดทําประกันภัยรถยนต 
ไวกับบริษัท ป. โดยตารางกรมธรรมไดระบุจํานวนเงินเอาประกันภัยในสวนความรับผิด 
ตอบุคคลภายนอกในความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เฉพาะสวนเกินวงเงินสูงสุด
ตามพระราชบัญญัติ จํานวน ๒๕๐ ,๐๐๐ บาทตอคน ๑๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาทตอคร้ัง และ 
ความเสียหายตอทรัพยสิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอคร้ัง และยังปรากฏขอความอยางชัดเจนวา 
“ไมรวม พ.ร.บ.” จากขอความตามที่ระบุไวดังกลาวอนุมานไดวา ประกันภัยรถยนตที่ผูฟองคดี
ทําไวกับบริษัท ป. คุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยแกบุคคลภายนอก 
ซ่ึงก็คือผูประสบภัยจากรถ เฉพาะสวนที่เกินวงเงินสูงสุดตามที่พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถฯ ซ่ึงหมายรวมถึงกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด 
ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวย หากเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย
แกผูประสบภัยจากรถเปนจํานวนเงินที่ ไม เ กินไปกวาความเสียหายตามที่ กําหนดไว 
ในกฎกระทรวงดังกลาว ก็ไมอยูในความคุมครองของกรมธรรมฉบับน้ี และการที่มีขอความวา  
“ไมรวม พ.ร.บ.” ถือเปนการเนนย้ําอยางชัดเจนใหผูที่ทําประกันภัยรถยนตในลักษณะดังกลาว
รวมถึงผูฟองคดีเขาใจไดวา กรมธรรมดังกลาวมิใชกรมธรรมที่ใหความคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถฯ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงิน
เอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถฯ กําหนดไว แตเปนกรมธรรมที่ให 
ความคุมครองเพิ่มเติมเฉพาะความเสียหายในสวนที่เกินจากความคุมครองตามที่กฎหมาย
ดังกลาวกําหนดไวเทาน้ัน กรณีจึงยังถือไมไดวาประกันภัยรถยนตที่ผูฟองคดีทําไวกับบริษัท ป. 
เปนการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยตามมาตรา ๗ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาว การที่นายทะเบียนไมรับชําระภาษีประจําปรถยนตใหแกผูฟองคดี โดยใหเหตุผล
วารถยนตคันดังกลาวไมไดทําประกันภัยตามที่พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถฯ 
กําหนดไว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง๑ แหงพระราชบัญญัติ
ฉบับขางตนแลว  ฉะน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวินิจฉัยวากรมธรรมประกันภัยของผูฟองคดี
                                                 

๑ พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๙ ในการรับจดทะเบียนรถยนตหรือการรับชําระภาษีรถยนตประจําปตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
และกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ใหนายทะเบียนตามกฎหมายดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบวามีการประกัน
ความเสียหายตามมาตรา ๗ แลว จึงจะรับจดทะเบียนรถยนตหรือรับชําระภาษีรถยนตประจําปได 
 ฯลฯ ฯลฯ 
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ไมสามารถใชในการจดทะเบียนรถยนตหรือรับชําระภาษีรถยนตประจําปสําหรับรถยนต 
ของผูฟองคดีได อันเทากับเปนการวินิจฉัยอุทธรณยืนตามคําส่ังของนายทะเบียน จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๓/๒๕๕๗) 
 

 เม่ือสํานักงานบังคับคดีจังหวัดไดมีหนังสือแจงตอนายทะเบียนขนสงจังหวัด
หามมิใหจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับนิติกรรม โอน สงวน หรือระงับสิทธิในรถยนต
ที่พิพาทแลว นายทะเบียนขนสงจังหวัดจึงมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งศาลดังกลาว 
การที่ผูรับมอบอํานาจจากลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดย่ืนคําขอรับโอนกรรมสิทธ์ิรถยนต
คันพิพาท โดยมิไดมีหลักฐานการโอนกรรมสิทธ์ิตามที่ระเบียบกรมการขนสงทางบก 
วาดวยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๓๑ 
กําหนดไว และเจาหนาที่ของกรมการขนสงทางบกรับจดแจงการยายและการโอน
รถยนตคันดังกลาวไป จึงเปนการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยไมชอบดวยระเบียบดังกลาว 
และขัดคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดี  อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏวากรรมสิทธ์ิในรถยนต
คันดังกลาวไดตกเปนของผูย่ืนคําขอกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาและกอนที่เจาพนักงาน
บังคับคดีจะมีหนังสือขออายัดรถยนตคันดังกลาว กรณีจึงไมมีทรัพยใหยึดหรืออายัดแลว 
การที่เจาหนาที่ของกรมการขนสงทางบกไดจดแจงการยายและการโอนรถยนตคันพิพาท 
และเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจากลูกหน้ีตามคําพิพากษาเปนผูย่ืนคําขอ เปนการจดแจง
การยายและการโอนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งเปนการควบคุมยานพาหนะทางทะเบียนตามกฎหมายเก่ียวกับรถยนตเทาน้ัน  
มิใชเปนการควบคุมเร่ืองกรรมสิทธ์ิ การกระทําดังกลาวจึงไมทําใหเจาหน้ีตามคําพิพากษา
เสียหายและไมเปนการกระทําละเมิดแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดนครพนมซึ่งพิพากษา 
ใหนางสาว ส. หรือนาง ส. จําเลย แบงทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์รวม รวมถึงรถยนตกระบะ
ทะเบียนนครพนมที่ พิพาทใหแกผูฟ องคดี ก่ึ งห น่ึง  ผูฟ องคดีได ร องขอใหบั งคับคดี 
โดยเจาพนักงานบังคับคดีไดแจงอายัดรถยนตกระบะพิพาท ซ่ึงไดยายมาใชงานที่จังหวัดสกลนคร 
นายทะเบียนขนสงจังหวัดสกลนครไดทราบคําส่ังอายัดแลวเม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘  
แตตอมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ นางสาว ส. จําเลย โดยนางสาว ค. ผูรับมอบอํานาจไดยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนขนสงจังหวัดสกลนครเพื่อแจงยายและรับโอนทะเบียนรถยนตคันดังกลาว  
นายทะเบียนขนสงจังหวัดสกลนครจึงไดอนุมัติใหยายเม่ือวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ พรอมทั้ง
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ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนตเปนทะเบียนสกลนคร ผูฟองคดีเห็นวาการกระทํา
ของเจาหนาที่ของกรมการขนสงทางบก (ผูถูกฟองคดี) ทําใหตนได รับความเสียหาย 
จากการไมไดรับสวนแบงตามคําพิพากษาจากรถยนตคันดังกลาว เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ศาลจังหวัดนครพนมไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ใหนางสาว ส. 
หรือนาง ส. จําเลย แบงทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์รวมใหผูฟองคดีก่ึงหน่ึง รวมถึงรถยนต 
ทะเบียนนครพนมที่พิพาท แตเน่ืองจากรถยนตคันดังกลาวไดมีการยายไปใชงานที่จังหวัดสกลนคร 
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจงนายทะเบียน
ขนสงจังหวัดสกลนคร หามมิใหจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนิติกรรม โอน สงวน หรือระงับสิทธิ
ในรถยนตคันดังกลาว โดยนายทะเบียนขนสงจังหวดัสกลนครไดรับหนังสือดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๔๘  ดังน้ัน นายทะเบียนขนสงจังหวัดสกลนครจึงมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตาม
คําสั่งศาล การที่นางสาว ค. ผูรับมอบอํานาจจากนางสาว ส. หรือนาง ส. จําเลย ไดยื่นแบบ 
คําขอโอนและรับโอนฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจงความประสงคขอรับโอนกรรมสิทธิ์
รถยนตคันพิพาท โดยมิไดมีหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เชน ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซ้ือขาย 
ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๔ ของระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียน
และภาษีรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ไดกําหนดเก่ียวกับการโอนรถไววา  
การโอนรถ ใหยื่นคําขอตามแบบพิมพที่กรมการขนสงกําหนด พรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ
ในแตละกรณี ดังน้ี (๑) การโอนรถยนตใหมีหลักฐานประกอบคําขอโอนสามรายการ คือ (ก) ใบคูมือ
จดทะเบียนรถ (ข) หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เชน ใบเสร็จรับเงิน สัญญาซื้อขาย เปนตน  
(ค) หลักฐานประจําตัวผูโอนและผูรับโอน ไดแก ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
หรือภาพถายทะเบียนบาน และพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดจดแจงการยายและ 
การโอนรถยนตคันพิพาทใหเปนการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยไมชอบดวยระเบียบดังกลาว
และขัดคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  อยางไรก็ตาม 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นางสาว ส. หรือนาง ส. จําเลย ไดขายรถยนตคันพิพาทใหแกราน ด. 
ไปแลวเม่ือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ แตยังไมมีการจดทะเบียนโอนรถยนตที่ ซ้ือขาย 
ตอเจาหนาที่ฝายทะเบียน และตอมาราน ด. ไดขายรถยนตคันดังกลาวใหแกนางสาว ค.  
เม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยไมไดจดแจงยายและไมไดจดแจงการโอนการซื้อขาย 
ตอเจาหนาที่ฝายทะเบียน กรรมสิทธิ์ในรถยนตคันพิพาทจึงเปนของนางสาว ค. ตั้งแตวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๘ กอนศาลจังหวัดนครพนมจะมีคําพิพากษา และกอนที่เจาพนักงานบังคับคดี
จะมีหนังสือขออายัดรถยนตคันดังกลาว กรณีจึงไมมีทรัพยใหยึดอายัดแลว การที่เจาหนาที่ 
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ของผูถูกฟองคดีไดจดแจงการยายและการโอนรถยนตคันพิพาท และเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
จากนางสาว ส. เปนนางสาว ค. เปนการจดแจงการยายและการโอนตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง๒ 
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงเปนการควบคุมยานพาหนะทางทะเบียน 
ตามกฎหมายเก่ียวกับรถยนตเทาน้ัน มิใชเปนการควบคุมเรื่องกรรมสิทธิ์ การกระทําของ 
นายทะเบียนขนสงจังหวัดสกลนครไมไดทําใหผูฟองคดีเสียหาย จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอ 
ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๓/๒๕๕๗) 
 

  ๑.๒ การประกอบการขนสง 
    

   การที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีมติเห็นชอบใหออก
ใบอนุญาตประกอบการขนสงในเสนทางการขนสงประจําทางระหวางจังหวัดใหแก
ผูประกอบการเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติ 
การขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และการที่อธิบดีกรมการขนสงทางบกออกใบอนุญาต 
ตามมติดังกลาวใหแกผูประกอบการเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ซึ่งเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิและ
หนาที่ของบุคคล จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผูออกคําสั่งทางปกครองมีอํานาจตรวจสอบ
ขอเท็จจริงโดยออกไปตรวจสอบสถานท่ีหรือแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เก่ียวของ
ไดตามความเหมาะสม โดยไมจําตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี
เทาน้ัน  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา เจาหนาที่ของรัฐไดออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบการโดยไมไดทําการสอบสวน
หรือสอบถามขอเท็จจริงใหแนชัดวาผูที่ไดรับการอนุญาตมีคุณสมบัติครบถวนหรือไม 
อันอาจมีผลตอการใหคะแนนประเมิน เน่ืองจากผลคะแนนรวมระหวางผูที่ไดรับอนุญาต
กับผูที่ไมไดรับอนุญาตอันดับรองลงมามีคะแนนแตกตางกันเพียงเล็กนอย กรณีจึงเปน
การพิจารณาทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
    
 

                                                 
๒ พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๑๗ ในการโอนรถที่จดทะเบียนแลว ผูโอนและผูรับโอนตองแจงตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันโอน 
  ฯลฯ ฯลฯ 



 
 
๔๑๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   สรุปขอเท็จจริง 
   อธิบดีกรมการขนสงทางบก ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุม
การขนสงทางบกกลางและนายทะเบียนกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีประกาศกรมการขนสงทางบก 
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ประกาศใหผูประสงคจะขออนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถ
ที่ใชในการขนสงผูโดยสาร ยื่นขออนุญาตประกอบการขนสงเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง 
หมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ซ่ึงเปนเสนทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนสง 
ทางบกกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดกําหนดขึ้นใหม โดยมีผูยื่นคําขอทั้งสิ้น ๗ ราย รวมถึง 
บริษัท ช. (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) และผูฟองคดี คณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางพัฒนา
รูปแบบในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารไดพิจารณาแผนงาน
ขอเสนอของผูยื่นคําขอทั้ง ๗ รายแลว ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดคะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๖ 
คะแนน และผูฟองคดีไดคะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๔ คะแนน คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบ 
ใหออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางฯ สายดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไดพิจารณาอนุมัติใหออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถ 
ที่ใชในการขนสงผูโดยสารในเสนทางหมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๕ ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอความเปนธรรมตอกระทรวงคมนาคม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยืนยันตามมติเดิม  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออก
ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางฯ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ และไดมีหนังสือแจงวา 
การออกใบอนุญาตประกอบการขนสงใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ เปนไปตามหลักเกณฑและ 
เปนการพิจารณาโดยถูกตองเปนธรรมแกทุกฝายแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมี 
คําพิพากษาหรือคําสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่มีมติอนุมัติใหออกใบอนุญาต
ประกอบการขนสงดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารเสนทางหมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-
หัวหิน ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออก
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   จากขอเท็จจริงในคดีน้ี การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีมติเห็นชอบใหออกใบอนุญาต
ประกอบการขนสงในเสนทางหมวด ๓ สายที่ ๘๑๖ นครราชสีมา-หัวหิน ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒)๓ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 

                                                 
 ๓ พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปน้ี 
   ฯลฯ ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๑๓ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบอนุญาตตามมติดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ ตามมาตรา ๓๐๔  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ยอมเปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิและหนาที่ของผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๕ จึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงในการพิจารณาทางปกครอง
เพ่ือออกคําสั่งทางปกครองนั้น เม่ือกฎหมายเฉพาะมิไดกําหนดไวจึงตองปฏิบัติตามความ 
ในมาตรา ๒๘๖ และมาตรา ๒๙๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กลาวคือ  
ผูออกคําสั่งทางปกครองมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงโดยออกไปตรวจสอบสถานที่หรือแสวงหา
                                                                                                                                            
 (๒) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสง และจํานวนรถสําหรับการขนสงประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๔ พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๓๐ ใหนายทะเบียนกลางเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสงในกรุงเทพมหานคร การขนสงระหวางจังหวัด 
และการขนสงระหวางประเทศ และใหนายทะเบียนประจําจังหวัดเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสงในจังหวัดของตน 
 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

๕-๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 "คําส่ังทางปกครอง" หมายความวา 
 (๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว 
เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึง 
การออกกฎ 
 (๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจาหนาที่อาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องน้ัน ๆ 
โดยไมตองผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี 
 มาตรา ๒๙ เจาหนาท่ีตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ในการนี้ ใหรวมถึง
การดําเนินการดังตอไปน้ี 
 (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
 (๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณี
กลาวอาง เวนแตเจาหนาท่ีเห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปนฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา 
 (๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
 (๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
 (๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
 คูกรณีตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพิสูจนขอเท็จจริง และมีหนาที่แจงพยานหลักฐานที่ตนทราบ 
แกเจาหนาท่ี 
 พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่เจาหนาที่เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 
๔๑๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พยานหลักฐานทุกอยางที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสมในเรื่องน้ัน ๆ โดยไมจําตองผูกพัน 
อยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณีเทาน้ัน ซ่ึงในการพิจารณาเกี่ยวกับการประเมิน
คุณสมบัติของผูยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบการขนสง ในประเด็นของการกําหนดจุดพักรถ 
ตนทางและปลายทางในคดีน้ีน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดตรวจสอบเพียง
หลักฐานหนังสือรับรอง สัญญาเชา และสัญญาเชาชวงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดยื่นพรอมคําขอ 
วาเปนผูมีสิทธิในที่ดินตามสัญญาเชาชวง โดยไมไดทําการสอบสวนหรือสอบถามขอเท็จจริง
โดยตรงจากการรถไฟแหงประเทศไทยซึ่งเปนเจาของที่ดินผูใหเชาเดิมใหแนชัดเก่ียวกับสิทธิ 
ในที่ดินดังกลาวเสียกอน จึงเปนการพิจารณาทางปกครองที่ไมชอบ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็ได
ยอมรับในคําอุทธรณวา หากทราบวาจุดพักรถปลายทางที่อําเภอหัวหินของผูถูกฟองคดีที่ ๕  
มีปญหาดังกลาวก็คงใหคะแนนแตกตางไปจากที่ไดใหไปแลว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ใหคะแนนในประเด็นน้ีแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ จํานวน ๕ คะแนนเต็ม เทากับผูฟองคดี จึงเปนการใช
ดุลพินิจที่ไมเหมาะสมและยอมสงผลกระทบตอคะแนนรวมใหเกิดการแพชนะกันระหวาง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูฟองคดี ซ่ึงมีคะแนนแตกตางกันเพียง ๒ คะแนน อันเปนสาระสําคัญ 
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตโดยไมถูกตองในครั้งน้ี แมคําพิพากษาของศาลแพงกรุงเทพใต 
ที่วินิจฉัยเก่ียวกับสัญญาเชาระหวางบริษัท ห. กับการรถไฟแหงประเทศไทย จะยังไมถึงที่สุด
และอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณก็ตาม แตเม่ือเปนการอุทธรณในปญหาเร่ืองคาเสียหาย
ที่ศาลแพงกรุงเทพใตพิพากษาใหการรถไฟแหงประเทศไทยชดใชจากการผิดสัญญา จึงหาไดมีผล
ทําใหสิทธิตามสัญญาเชาที่ ดินที่สิ้นสุดไปแลวจากการบอกเลิกสัญญาเชาของบริษัท ห.  
กลับคืนมามีผลไดอีกไม และแมการใหคะแนนจุดพักรถจะพิจารณารวมทั้งจุดพักรถตนทางและ
ปลายทางประกอบกัน แตเม่ือจุดพักรถปลายทางไมอาจเปนไปไดตามขอเสนอแลว ก็ยอมไมอาจ
นํามาอางใหเปนผลดีในการใหคะแนนไดอีก  นอกจากน้ี ในปจจุบัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕  
ไดจัดใหมีจุดพักรถในที่ใหม ก็ไมเปนเหตุใหการพิจารณาที่ไมชอบกอนหนาน้ันกลับเปนการพิจารณา
ที่ชอบขึ้นมาได  พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่อนุมัติใหออกใบอนุญาต
ประกอบการขนสงฯ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ และเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ออกใบอนุญาต
ประกอบการขนสงประจําทางฯ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๙๒/๒๕๕๕) 
 

   การพิจารณาอนุญาตใหผูใดเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง 
ประจําทางในเสนทางใดนั้น ตามขอ ๒ ทวิ วรรคหน่ึง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
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การขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหนายทะเบียนประกาศรับคําขออนุญาต
ประกอบการขนสงเปนการทั่วไปเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน ซึ่งเปนข้ันตอนหรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญที่กฎกระทรวงกําหนดไวสําหรับการออกใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงที่เจาหนาที่ที่เก่ียวของตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เม่ือเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 
ไมสามารถแสดงไดวาไดมีการปดประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ใหผูประสงคจะขอ
อนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบการขนสง ณ ที่ทําการของกรมการขนสงทางบกเม่ือใด ประกอบกับ 
การปดประกาศ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทาง ก็นาเชื่อไดวา 
มีการประกาศรับคําขอไมถึง ๓๐ วัน กรณีจึงเปนการกระทําที่ไมถูกตองตามข้ันตอนหรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนสง
ประจําทางดวยรถที่ใชการขนสงผูโดยสาร 
   สรุปขอเท็จจริง  
   คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีมติอนุมัติ
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนสงทางบกกลางตามที่อธิบดีกรมการขนสง
ทางบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เสนอใหปรับปรุงเสนทางโดยสารประจําทางหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ 
สระบุรี-นครราชสีมา เปนพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา และกําหนดเง่ือนไขการเดินรถ 
โดยใหเดินรถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) วันละ ๖ ถึง ๘ เที่ยว จํานวนรถ ๓ ถึง ๕ คัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ใหผูประสงคจะขออนุญาตประกอบการ
ขนสงประจําทางดวยรถท่ีใชในการขนสงผูโดยสารยื่นคําขออนุญาตประกอบการขนสง ลงวันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เพ่ือแจงใหผูที่ประสงคจะประกอบการขนสงในเสนทางเดินรถ หมวด ๓ 
สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ยื่นคําขออนุญาตไดที่กรมการขนสงทางบก  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) หรือสํานักงานขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือสํานักงานขนสง 
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปรากฏวามีผูยื่น
คําขออนุญาตจํานวน ๒ ราย ไดแก หางหุนสวนจํากัด จ. (ผูรองสอด) และหางหุนสวนจํากัด ฉ.  
หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางจึงไดเสนอเรื่องใหผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ พิจารณา โดยเสนอความเห็นวาควรออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถ 
ที่ใชในการขนสงผูโดยสารในเสนทางดังกลาวใหแกผูรองสอด ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติอนุมัติ
ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เสนอ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางจึงออกใบอนุญาต
ประกอบการขนสงใหแกผูรองสอด และอนุมัติใหบรรจุรถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) 
เขาในบัญชี ขส.บ. ๑๑ ผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนเห็นวา การปรับปรุงเสนทางโดยสารรถประจําทาง
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และออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในเสนทาง
ดังกลาว ตลอดจนการอนุมัติใหบรรจุรถมาตรฐาน ๒ ใหกับผูรองสอดไมชอบดวยกฎหมาย  
เปนเหตุใหไดรับความเดือดรอนเสียหายเพราะหางหุนสวนจํากัด จ. ไดนํารถโดยสารออกวิ่งรับขนสง
คนโดยสารทับเสนทางเดินรถโดยสารประจําทางที่ผูฟองคดีทั้งสามสิบหกคนไดวิ่งบริการรับขนสง
คนโดยสารอยู จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๖/๒๕๔๕  
เม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ อนุมัติใหปรับปรุงเสนทางรถโดยสารประจําทาง หมวด ๓  
สายที่ ๒๐๑ สระบุรี-นครราชสีมา เปนพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา และซึ่งการออกใบอนุญาต
ประกอบการขนสงประจําทางในเสนทางดังกลาวที่เปนเหตุแหงการฟองคดีน้ี เปนการออกใบอนุญาต
สําหรับการขนสงประจําทางระหวางจังหวัด และมิใชเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นสมควร
อนุมัติใหผูใดเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตามขอ ๒ ทวิ วรรคสอง๘ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกลางจึงชอบที่จะ
ออกประกาศรับคําขออนุญาตประกอบการขนสงเปนการทั่วไปเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน  
โดยตองปดประกาศไว ณ ที่ทําการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และสํานักงานขนสงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอันเปนสํานักงานขนสงจังหวัดตนทาง และสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา
อันเปนสํานักงานขนสงจังหวัดปลายทางดวย ตามที่กําหนดไวในขอ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓)  
ของกฎกระทรวงดังกลาว จึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาวา ไดมีการดําเนินการประกาศรับคําขอ
อนุญาตประกอบการขนสงในเสนทางสายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ถูกตอง
ตามที่กําหนดในขอ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวงฉบบัเดียวกัน หรือไม  

                                                 
๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๒ ทวิ ในการพิจารณาอนุญาตใหผูใดเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางในเสนทางใด  
ใหนายทะเบียนประกาศรับคําขออนุญาตประกอบการขนสงเปนการทั่วไปเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) สําหรับการขนสงประจําทางระหวางจังหวัดใหปดประกาศไว ณ กรมการขนสงทางบก และสํานักงานขนสงจังหวัด 
ที่เปนตนทางและปลายทางของการขนสงน้ัน ๆ 
 ทั้งน้ี หากคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติใหผูใดเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางในเสนทางใด  
ก็ใหอนุมัติไดโดยไมตองประกาศรับคําขอเปนการทั่วไป 
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   เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดแตเพียงวา หลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกประกาศ
กรมการขนสงทางบก เรื่อง ใหผูประสงคจะขออนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใช
ในการขนสงผูโดยสารยื่นคําขออนุญาตประกอบการขนสง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ 
กําหนดใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ผูใดประสงคจะประกอบการขนสงในเสนทางสายดังกลาวใหยื่นคําขอตามแบบพิมพของ 
กรมการขนสงทางบก และขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ฝายใบอนุญาตประกอบการขนสง
ประจําทาง สวนกิจการขนสง สํานักควบคุมการขนสง กรมการขนสงทางบก หรือสํานักงานขนสง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ในเวลาราชการตั้งแตวันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แลว ผูอํานวยการสํานักควบคุมการขนสง
รักษาการแทนรองอธิบดี (ฝายบริหาร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และขนสง
จังหวัดนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ตามลําดับ เพ่ือใหประชาสัมพันธประกาศดังกลาว  
พรอมทั้งใหตรวจสอบภาวะการเดินรถเทาน้ัน แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จะอางวา ในทางปฏิบัติ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงนามประกาศในวันใดจะปดประกาศไว  
ณ ที่ทําการผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวันรุงขึ้น ซ่ึงวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕  
เปนวันหยุดราชการเสาร-อาทิตย จึงไดมีการปดประกาศไวที่ที่ทําการผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวันจันทรที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ แตก็ไมปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงไดวามีการปดประกาศดังกลาว 
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ สวนการปดประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ใหผูประสงค 
จะขออนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารยื่นคําขออนุญาต
ประกอบการขนสง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา อันเปนสํานักงานขนสงจังหวัดที่เปนตนทางและ
ปลายทางของการขนสงในเสนทางที่จะออกใบอนุญาต น้ัน ก็ไมปรากฏพยานหลักฐานวา 
ไดมีการปดประกาศดังกลาวในวันใด คงปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นไดแตเพียงวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดรับหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมีคําสั่ง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงให
ผูประกอบการขนสงรถโดยสารทราบและประกาศใหทราบทั่วไป และผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดรับหนังสือ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดมีคําสั่ง 
ใหเจาหนาที่ดําเนินการเม่ือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และมีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕  
ถึงประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมาใหประชาสัมพันธประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง  
ใหผูประสงคจะขออนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารยื่นคําขอ
อนุญาตประกอบการขนสง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ขอเท็จจริงที่รับฟงไดขางตนเปนเหตุให
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เชื่อไดวา หากมีการปดประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ใหผูประสงคจะขออนุญาตประกอบการ
ขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารยื่นคําขออนุญาตประกอบการขนสง ลงวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๔๕ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาจริง การปดประกาศ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ไมนาจะไดกระทํา
กอนวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และการปดประกาศ ณ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา  
ก็ไมนาจะกระทํากอนวนัที ่๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ เม่ือประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ใหผูประสงค
จะขออนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารยื่นคําขออนุญาต
ประกอบการขนสง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ กําหนดใหผูประสงคจะประกอบการขนสง 
ในเสนทางพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ยื่นคําขอไดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือสํานักงานขนสง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แตเม่ือนับระยะเวลาที่ไดมีการปดประกาศดังกลาวอยางเร็วที่สุด 
ที่สํานักงานขนสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาหากได 
มีการปดประกาศดังกลาวจริง จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ อันเปนวันสุดทายในการรับคําขอ
ออกใบอนุญาตแลว จะมีเวลาเพียง ๒๘ วัน และ ๒๓ วัน ตามลําดับ เทาน้ัน กรณีจึงเปนการประกาศ
รับคําขออนุญาตประกอบการขนสงเปนเวลานอยกวา ๓๐ วัน ตามที่ขอ ๒ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔)ฯ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ 
(พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ กําหนด และโดยที่ขั้นตอนและวิธีการประกาศรับคําขออนุญาตประกอบการขนสง
เปนการทั่วไปเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน เปนขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ที่กฎกระทรวงกําหนดไวสําหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงที่เจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด กรณีจึงถือเปนการกระทําที่ไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถ 
ที่ใชในการขนสงผูโดยสาร  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๔๖ อนุมัติใหออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสง
ผูโดยสารในเสนทางหมวด ๓ สายท่ี ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ใหแกผูรองสอด  
และใหนายทะเบียนกลางกําหนดเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบกฯ ไวในใบอนุญาต
ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อนุมัติใหดําเนินการ
จดทะเบียนบรรจุรถโดยสารประจําทางในเสนทางเดินรถหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-
นครราชสีมา ใหแกผูรองสอด ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่อนุมัติใหออกใบอนุญาต
ประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผู โดยสารหมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ 
พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ใหแกผูรองสอด และใหนายทะเบียนกลางกําหนดเง่ือนไข 
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ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบกฯ ไวในใบอนุญาตดังกลาว และใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อนุมัติใหดําเนินการบรรจุรถโดยสารประจําทางในเสนทางเดินรถ 
หมวด ๓ สายที่ ๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมาใหแกผูรองสอด  ทั้งน้ี โดยใหการเพิกถอน
มีผลเม่ือพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๔๓/๒๕๕๗) 
 

   พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติใหคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลางเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มจํานวนรถโดยสาร
ประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร และใหนายทะเบียนมีอํานาจในการออกใบอนุญาต
ตามอนุมัติของคณะกรรมการดังกลาว การที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง
พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มรถโดยสารจํานวน ๕ คัน ในเสนทางทีมี่ผูประกอบการเดินรถอยูแลว 
โดยไดพิจารณาจากจํานวนปริมาณประชาชนผูใชบริการที่เพิ่มข้ึน และการแกไขบรรเทา
ความเดือดรอนของผูประกอบการรถโดยสารเดิมที่ไมสามารถประกอบอาชีพได
เน่ืองจากถูกจํากัดดวยจํานวนรถตามมติเดิมของคณะกรรมการ กรณีจึงเปนการใช
ดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว และมิตองไดรับความยินยอมจากผูประกอบการเดิม
แตอยางใด  
   สรุปขอเท็จจริง 
   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับอนุญาตใหประกอบการขนสง
ประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในเสนทาง สายที่ ๑๕๑๘ สุขสวัสด์ิ ๒๖-วัดโพธิ์ทอง-
วัดหลวงพอโอภาสี โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวกับจํานวนเที่ยว จํานวนรถ ลักษณะรถ เวลาการเดินรถ 
และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราคาขนสง (คาโดยสาร) ตามใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
ดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร ใหเดินรถอยางต่ําวันละ ๓๑๘ เที่ยว จํานวน ๑๘ ถึง ๒๖ คัน 
ลักษณะเปนรถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) ในการจัดการเดินรถผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญา
กับผูฟองคดีเพ่ือเขารวมเดินรถในเสนทางดังกลาว และไดรับรถโดยสารสองแถวของผูฟองคดี
กับพวกรวม ๒๖ คัน เขารวมเดินรถดวย  ตอมา คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดพิจารณาอนุมัติใหปรับปรุงเง่ือนไขการเดินรถในเสนทางดังกลาวเปนเดินรถ
อยางต่ําวันละ ๓๔๐ เที่ยว จํานวนรถ ๑๙ ถึง ๓๑ คัน และแจงมติดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขอนํารถจํานวน ๕ คัน บรรจุเพ่ิมตามที่
มีการปรับปรุงเง่ือนไข ผูฟองคดีไดมีหนังสือคัดคานไปยังกรมการขนสงทางบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีมติอนุมัติใหเพ่ิมรถทับเสนทาง 
ไมเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตองและไมเปนธรรมกับสมาชิกที่รวมบริการเดิมทั้ง ๒๖ คัน ทําใหผูฟองคดี
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และสมาชิกในกลุมไดรับความเดือดรอนและเสียหายเน่ืองจากรายไดลดลง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ไดอนุมัติใหเพ่ิมจํานวนรถ
ในเสนทาง สายที่ ๑๕๑๘ และเพิกถอนการบรรจุรถเพ่ิมจํานวน ๕ คัน ตามมติดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการ
ขนสง และจํานวนรถสําหรับการขนสงประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางจังหวัดและ
ระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 
ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ
กําหนดเง่ือนไขไวในใบอนุญาตเก่ียวกับจํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทาง
ที่ใชในการประกอบการขนสง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  
เม่ือพิจารณาบทบัญญัติแหงกฎหมายและขอเท็จจริงดังกลาวแลว เห็นวา กฎหมายกําหนดให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมจํานวนรถโดยสารประจําทางในเขต
กรุงเทพมหานคร และใหนายทะเบียนมีอํานาจในการออกใบอนุญาตตามอนุมัติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๔  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๔ อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใหอํานาจ 
พิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมรถโดยสารประจําทางที่พิพาทซ่ึงอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเปนการใช
อํานาจของเจาหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดแลว และตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว 
ไมปรากฏความตอนใดวาการอนุมัติเพ่ิมจํานวนรถจะตองไดรับความยินยอมจากผูประกอบการกอน
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางแตอยางใด  อีกทั้ง สัญญาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหนํา 
รถโดยสารขนาดเล็กเขารวมเดินรถโดยสารประจําทางในเสนทางดังกลาว ในขอ ๑๗ กําหนดวา  
ในระหวางอายุสัญญาหลักยังไมสิ้นสุด องคการมีสิทธิใหเอกชนรายใดเขารวมเดินรถในเสนทาง 
ที่อนุญาตใหเจาของรถรวมเดินรถตามสัญญาหลักไดทุกเม่ือ จากขอสัญญาดังกลาวเห็นไดวา 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบการขนสงเดินรถโดยสารจะใหบุคคลใด
เขารวมการเดินรถในเสนทางตามที่ไดรับอนุญาตก็มีสิทธิที่จะใหเอกชนรายใดเขารวมไดทุกเม่ือ  
ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนคูสัญญากับผูฟองคดี จะใหเอกชนรายใดเขารวมเดินรถ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็ไมจําตองไดรับความยินยอมจากเจาของรถรวม
คูสัญญาแตอยางใด 
   ขอพิพาทในคดีน้ีสืบเน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูไดรับอนุญาตประกอบการ
ขนสงและทําสัญญากับผูนํารถโดยสารมารวมบริการในเสนทางที่ไดรับอนุญาต จํานวน ๒๖ คัน 
แตยังมีผูประกอบการเดินรถอีกจํานวนหนึ่งซึ่งประกอบการเดินรถโดยสารในเสนทางพิพาท
เชนเดียวกับรถโดยสารทั้ง ๒๖ คัน ที่มิไดทําสัญญากับผูถกูฟองคดีที่ ๑ เน่ืองจากจํานวนรถที่ไดรับ
อนุมัติมีจํานวนจํากัด จึงไดรองขอความเปนธรรมตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ผูถูกฟองคดี
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ที่ ๓) และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดเสนอเร่ืองพรอมความเห็นใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ซ่ึงตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือขอเพ่ิมรถอีกจํานวน ๕ คัน ตามคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓  หลังจากน้ัน นายทะเบียนกลางไดเสนอเร่ืองตอผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ใหเพ่ิมรถในเสนทางสายดังกลาวตามที่นายทะเบียนกลางเสนอ กําหนดปรับปรุงเง่ือนไขเก่ียวกับ
จํานวนเที่ยว จํานวนรถ และเวลาเดินรถ โดยอนุมัติเพ่ิมรถอีกจํานวน ๕ คัน จาก ๑๘ ถึง ๒๖ คัน 
เปน ๑๙ ถึง ๓๑ คัน โดยในการพิจารณามีมติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดพิจารณาขอมูลจากกรณีที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปรับปรุงเง่ือนไขในการเดินรถในถนนสายดังกลาว 
โดยขอเพิ่มรถอีกจํานวน ๕ คัน เพ่ือเปนการแกไขปญหาและจัดระเบียบการขนสงตามคําวินิจฉยั
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓  ทั้งนี้ นายทะเบียนกลางไดเสนอขอมูลเก่ียวกับจํานวนผูโดยสาร 
จากการตรวจสอบปริมาณความตองการ ปรากฏวามีผูโดยสารใชบริการเฉลี่ยวันละ ๒,๘๕๐ คน 
แยกเปน จากสุขสวัสด์ิ ๒๖-วัดหลวงพอโอภาสี เฉลี่ยวันละ ๕๐๐ คน และจากชวงสุขสวัสด์ิ ๒๖-
วัดโพธิ์ทอง เฉลี่ยวันละ ๒,๓๕๐ คน จึงไดเสนอเง่ือนไขการเดินรถที่ควรปรับปรุงซึ่งพิจารณา
ตามความเหมาะสมจากปริมาณผูโดยสารกับจํานวนรถที่เหมาะสมวาควรเพิ่มเปนจํานวน ๑๙ ถึง 
๒๗ คัน แตเน่ืองจากวามีปญหาขอรองเรียนขอความเปนธรรมจากจํานวนรถที่ขอความชวยเหลืออีก
จํานวน ๕ คัน นายทะเบียนจึงไดเสนอวาเห็นควรกําหนดจํานวนรถเพิ่มเปน ๑๙ ถึง ๓๑ คัน  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดพิจารณาแลวอนุมัติตามที่นายทะเบียนกลางเสนอ กรณีจึงเห็นวา  
ในการพิจารณาคําขอเพิ่มจํานวนรถโดยสารที่พิพาทดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดพิจารณา 
ตามขอเสนอของนายทะเบียนกลางและของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีเหตุผลในการพิจารณา 
เพ่ิมจํานวนรถดังกลาวสองเหตุผลขางตน คือ พิจารณาจากจํานวนปริมาณประชาชนผูใชบริการ
ที่เพ่ิมขึ้น และพิจารณาเกี่ยวกับการแกไขบรรเทาความเดือดรอนแกผูประกอบการรถโดยสารเดิม
ซ่ึงเปนผูประกอบการไมถูกตองตามกฎหมายเชนเดียวกับผูฟองคดีใหสามารถประกอบการได 
แมผูถูกฟองคดีที่ ๔ จะอางเหตุผลในการอนุมัติใหเพ่ิมจํานวนรถตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ก็ตาม แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็ไดมีการพิจารณาถึงขอมูลประชาชนและผูใชบริการรถโดยสาร
ประจําทางประกอบดวย และแมวาหากพิจารณาตามจํานวนประชากรผูใชบริการรถประจําทาง
ในขณะสํารวจตามแบบสอบถาม อัตราสวนของรถประจําทางที่เหมาะสมควรมีจํานวน ๑๙ ถึง 
๒๗ คัน ก็ตาม แตหากพิจารณาถึงการเยียวยาผลกระทบตอผูรองเรียนซึ่งเคยประกอบอาชีพบริการ
รถประจําทางในเสนทางสายดังกลาวแตไมไดประกอบอาชีพเน่ืองจากถูกจํากัดดวยจํานวนรถ
ตามมติเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๔ แลว ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดพิจารณาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม
แกสังคมจึงไดพิจารณาใหเพ่ิมรถเปนจํานวน ๑๙ ถึง ๓๑ คัน และเพื่อเตรียมความพรอม 
เพ่ือรองรับผูใชบริการรถโดยสารในเสนทางสายดังกลาวที่อาจเพ่ิมขึ้น ยอมเห็นไดวา การใชดุลพินิจ
เพ่ิมรถโดยสารของผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนการใชดุลพินิจที่มีเหตุผล แมอาจสงผลกระทบตอรายได
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ของผูฟองคดีอยูบาง แตเม่ือเทียบกับการที่มีจํานวนรถบริการแกประชาชนอยางเพียงพอและ 
ยังเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูประกอบการเดินรถเดิม เพ่ือใหมีอาชีพและรายได 
จากการไดกลับไปประกอบอาชีพและมีรายไดดังที่เคยประกอบการอยูกอนแลว กรณีจึงเห็นวา 
การใชดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชอบแลว  ดังน้ัน มติของผูถูกฟองคดีที่ ๔ คร้ังที่ ๑๒/๒๕๔๙ 
เม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๙/๒๕๕๖) 
    

   เม่ือองคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดทําสัญญาอนุญาตใหผูประกอบการ 
นํารถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) เขารวมเปนรถโดยสารประจําทางในเสนทางเขต
กรุงเทพมหานคร สิทธิหนาที่ระหวางคูสัญญายอมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาที่ทําไว
ตอกัน เม่ือสัญญาระบุวา ในระหวางอายุสัญญาหลักยังไมส้ินสุด องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพมีสิทธิใหเอกชนรายใดเขารวมเดินรถในเสนทางที่อนุญาตใหเจาของรถรวมเดินรถ
ตามสัญญาหลักไดทุกเม่ือ ซึ่งขอกําหนดดังกลาวเปนขอกําหนดที่มีลักษณะเปนการ
รับรองสิทธิขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หาไดมีความหมายไปในทางจํากัดหรือ
ตัดสิทธิที่จะเดินรถโดยสารประจําทางดวยตนเองไม การที่องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เดินรถโดยสารประจําทางผานเขาไปในเสนทางซึ่งทับซอนกับเสนทางเดินรถโดยสาร
ขนาดเล็ก (รถสองแถว) โดยที่มีเสนทางเดินรถหลักที่แตกตางกัน มีลักษณะรถ จํานวนรถ 
รวมทั้งราคาคาโดยสารที่แตกตางกัน จึงไมถือวาเปนการประกอบกิจการแขงขันกับ
ผูประกอบการรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) และมิไดเปนการกระทําที่ผิดสัญญา 
แตอยางใด 
   สรุปขอเท็จจริง 
   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ผูถูกฟองคดี) ไดรับอนุญาตประกอบการขนสง
ประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารจากนายทะเบียนกลาง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางในเสนทาง ลาดพราว-ซอยวัดบึงทองหลาง  
ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญากับผูฟองคดีทั้งสิบหาคนซ่ึงเปนผูประกอบกิจการรถโดยสารประจําทาง
ขนาดเล็ก (รถสองแถว) ยินยอมใหผูฟองคดีทั้งสิบหาคนนํารถโดยสารขนาดเล็กเขารวม 
เปนรถโดยสารประจําทางและเขารวมเดินรถตามใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง วาดวย
รถโดยสารในเสนทาง หมวด ๔ สายท่ี ๑๐๓๔ จากลาดพราวถึงซอยวัดบึงทองหลาง  ตอมา 
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางไดมีมติเปลี่ยนเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง
สายที่ ๒๒ และนายทะเบียนกลางไดออกใบอนุญาตใหผูถูกฟองคดีเปนผูมีสิทธิประกอบการขนสง
ประจําทางในเสนทางดังกลาว ซ่ึงเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง สายที่ ๒๒ ที่เปลี่ยนแปลงใหมน้ี
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ทําใหผูถูกฟองคดีจะตองเดินรถโดยสารประจําทาง สายที่ ๒๒ ผานเขาไปภายในซอยลาดพราว ๑๐๑ 
(วัดบึงทองหลาง) ทับซอนกับเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ผูฟองคดี
ทั้งสิบหาคนเห็นวาผูถูกฟองคดีผิดสัญญาและไมมีสิทธินํารถโดยสารประจําทางของผูถูกฟองคดีเอง
ไปรับสงผูโดยสารในเสนทางดังกลาว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีหยุดหรืองดเวนรับสงผูโดยสารในเสนทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพราว ๑๐๑-
ซอยวัดบึงทองหลาง และใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับผูฟองคดีทั้งสิบหาคน 
ตามขอตกลงที่จะไมนํารถโดยสารประจําทาง สายที่ ๒๒ รับสงผูโดยสารในเสนทาง ลาดพราว ๑๐๑-
ซอยวัดบึงทองหลาง 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางไดมีมติ 
เม่ือวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔ กําหนดเสนทางเดินรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพราว-ซอยวัดบึงทองหลาง และมีมติออกใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงดวยรถยนตโดยสารในเสนทางดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดี โดยนายทะเบียนกลางไดออก
ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารในเสนทาง หมวด ๔ 
สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพราว-ซอยวัดบึงทองหลาง ใหแกผูถูกฟองคดีตั้งแตวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๒๐ จนถึงปจจุบัน ผูถูกฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินรถในเสนทางดังกลาว 
จากกรมการขนสงทางบกแตเพียงผูเดียว ตามความในมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตอไปวา ผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาอนุญาต
ใหผูฟองคดีทั้งสิบหาคนนํารถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) เขารวมเปนรถโดยสารประจําทาง
ในเสนทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ดังกลาว กรณีจึงเห็นไดวา สิทธิและหนาที่ระหวางผูฟองคดี
ทั้งสิบหาคนกับผูถูกฟองคดีในเรื่องการเดินรถโดยสารประจําทางในเสนทางลาดพราว- 
ซอยวัดบึงทองหลาง ยอมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาที่ทําไวตอกัน เม่ือพิจารณาเนื้อความ
ทั้งหมดของสัญญานํารถโดยสารขนาดเล็กเขารวมเปนรถโดยสารประจําทางที่ผูฟองคดีทั้งสิบหาคน
ทําไวกับผูถูกฟองคดีแลวไมปรากฏวามีขอหามไมใหผูถูกฟองคดีนํารถโดยสารประจําทางรับสง
ผูโดยสารในเสนทางตามสัญญาแตอยางใด มีเพียงขอ ๑๗ ของสัญญาเทาน้ันที่กําหนดวา  
ในระหวางอายุสัญญาหลักยังไมสิ้นสุด ผูถูกฟองคดีมีสิทธิใหเอกชนรายใดเขารวมเดินรถ 
ในเสนทางที่อนุญาตใหเจาของรถรวมเดินรถตามสัญญาหลักไดทุกเม่ือ ซ่ึงในการตีความสัญญาน้ัน 
ทานใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริตโดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย  ทั้งน้ี  
ตามมาตรา ๓๖๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน ในการพิจารณาสิทธิหนาที่ 
และความรับผิดของคูสัญญานอกจากจะตองพิจารณาเนื้อความตามสัญญาแลว ยังจะตองพิจารณา
ถึงวัตถุประสงคของสัญญาในทางสุจริตและพิจารณาถึงปกติประเพณีในการทําสัญญานั้น ๆ ดวย 
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จึงเห็นไดวาความในขอ ๑๗ ของสัญญาเปนขอกําหนดที่ใหสิทธิแกผูถูกฟองคดีในฐานะ 
ผูไดรับอนุญาตใหเดินรถโดยสารประจําทางในเสนทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ลาดพราว ๑๐๑-
ซอยวัดบึงทองหลาง ที่จะอนุญาตใหเอกชนรายอ่ืนเขารวมเดินรถในเสนทางดังกลาวไดทุกเม่ือ
ในระหวางอายุสัญญา แมผูถูกฟองคดีจะไดอนุญาตใหผูฟองคดีทั้งสิบหาคนเขารวมเดินรถ
โดยสารประจําทางในเสนทางขางตนอยูแลวก็ตาม ขอกําหนดดังกลาวจึงเปนขอกําหนดที่มี
ลักษณะเปนการรับรองสิทธิของผูถูกฟองคดี หาไดมีความหมายไปทางจํากัดหรือตัดสิทธิในการ
ที่จะเดินรถโดยสารประจําทางดวยตนเองไม  อีกทั้ง ในการกําหนดสิทธิหนาที่ระหวางคูสัญญา 
ที่สมัครใจเขาผูกพันกันตามสัญญาน้ัน โดยปกติประเพณีทั่วไปหากคูสัญญาตองการจํากัดสิทธิของ
คูสัญญาฝายหน่ึง หรือตองการวางขอหามอยางหนึ่งอยางใด คูสัญญาก็จะตองระบุขอจํากัดสิทธิ 
หรือขอหามดังกลาวไวในสัญญาอยางชัดแจง แมผูฟองคดีทั้งสิบหาจะอางวาคูสัญญาทั้งสอง
เขาใจกันมาโดยตลอดวาผูถูกฟองคดีจะไมนํารถโดยสารประจําทางมารับสงผูโดยสารในเสนทาง
ดังกลาวก็ตาม  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาเปรียบเทยีบเสนทางการเดินรถ ลักษณะของรถ จํานวนรถ 
และคาโดยสาร ระหวางรถโดยสารประจําทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ ของผูถูกฟองคดีกับ 
รถโดยสารขนาดเล็กเขารวมเปนรถโดยสารประจําทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ของผูฟองคดี 
ทั้งสิบหาคนแลว จะเห็นไดวา รถโดยสารประจําทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ มีเสนทางเดินรถจาก 
อูโพธิ์แกว-สาธุประดิษฐ โดยตองใชรถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศช้ัน ๒) จํานวน ๓๒ คัน 
ถึง ๔๕ คัน รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษและหรือพิเศษ) จํานวน ๓ คัน  
ถึง ๕ คัน โดยเก็บคาโดยสารขั้นต่ําอัตราตั้งแต ๑๐ บาท ถึง ๑๘ บาท สวนรถโดยสารประจําทาง 
หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ มีเสนทางเดินรถจากซอยวัดบึงทองหลางดานถนนลาดพราวไปตาม 
ซอยวัดบึงทองหลางไปสุดเสนทางที่ปลายซอยวัดบึงทองหลาง โดยตองใชรถโดยสารมาตรฐาน ๓ 
(รถโดยสารสองแถว) จํานวน ๑๗ คัน ถึง ๒๑ คัน เก็บคาโดยสารขั้นต่ําราคา ๔ บาท  ดังนั้น  
รถโดยสารประจําทาง หมวด ๑ สายที่ ๒๒ อูโพธิ์แกว-สาธุประดิษฐ นอกจากจะมีเสนทางเดินรถ
แตกตางไปจากรถโดยสารประจําทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ แลว ยังมีลักษณะรถ จํานวนรถ 
รวมทั้งราคาคาโดยสารที่แตกตางกันอีกดวย การที่ผูถูกฟองคดีเดินรถโดยสารประจําทาง หมวด ๑ 
สายที่ ๒๒ ผานเขาไปในซอยวัดบึงทองหลางทับซอนกับเสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง 
หมวด ๔ สายที่ ๑๐๓๔ ที่ผูฟองคดีทั้งสิบหาคนเขารวมประกอบกิจการเดินรถกับผูถูกฟองคดี 
จึงไมถือวาเปนการประกอบกิจการแขงขันกับผูฟองคดีทั้งสิบหาคนแตอยางใด และถือวาเปน
การกระทําโดยสุจริตตามหนาที่ตามที่ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก จึงมิไดเปน 
การกระทําผิดสัญญาที่ทําไวกับผูฟองคดีทั้งสิบหาคน ผูถูกฟองคดีจึงไมตองหยุดหรืองดเวน 
การรับสงผูโดยสารในเสนทางซอยลาดพราว ๑๐๑ จนถึงอูโพธิ์แกว ดังที่ผูฟองคดีทั้งสิบหาคน
กลาวอาง  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๗) 
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   การออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดอัตราคาจางบรรทุก 
คนโดยสารสําหรับรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER)  
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไดออกโดยพิจารณา
ตามแนวทางการปรับปรุงอัตราคาโดยสารของคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงอัตรา 
คาโดยสารรถยนตรับจาง (TAXI-METER) ซึ่งไดวิเคราะหตนทุนการประกอบการขนสง
ดวยรถแท็กซี่ โดยนําขอมูลของชนิดเชื้อเพลิงกาช LPG ซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่รถแท็กซี่ 
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญใชเปนเชื้อเพลิงในการขับรถแท็กซี่มาเปนฐาน
ในการวิเคราะหขอมูล และนําขอมูลคาใชจายอ่ืน ๆ มาประกอบการพิจารณาดวย  
นอกจากนี้ ในการประชุมพิจารณาปรับปรุงอัตราคาโดยสารของคณะทํางานดังกลาว 
ไดมีตัวแทนจากผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่รวมเปนคณะทํางานและไดเห็นชอบดวย
กับแนวทางการปรับปรุงอัตราคาโดยสารดังกลาว กรณีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบแลว  
อีกทั้ง ประกาศกระทรวงคมนาคมดังกลาวไดกําหนดอัตราคาโดยสารไมเกินกวาอัตรา 
ที่กําหนดไวตามกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน 
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศกระทรวงคมนาคมดังกลาว
จึงเปนกฎที่ออกโดยชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มอบหมายใหคณะทํางาน
พิจารณาปรับปรุงอัตราคาโดยสารรถยนตรับจาง (TAXI-METER) โดยมีรองอธิบดีกรมการขนสง
ทางบก (ฝายปฏิบัติการ) เปนประธาน และมีผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
ผูแทนผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ี ผูแทนภาคประชาชน และผูแทนหนวยวิชาการ เปนคณะทํางาน
พิจารณาเพ่ือใหไดขอยุติถึงตนทุนที่แทจริง ณ ปจจุบัน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นชอบกับ 
แนวทางการพิจารณาปรับปรุงอัตราคาโดยสารของคณะทํางานดังกลาว จึงออกประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดอัตราคาจางบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตรับจางบรรทุก 
คนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพ่ือกําหนดอัตราคาจางบรรทุกคนโดยสาร ผูฟองคดีเห็นวา ประกาศกระทรวง
คมนาคมดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการปรับปรุงอัตราคาจางบรรทุกคนโดยสาร 
ไมสอดคลองกับสภาวการณราคานํ้ามันเชื้อเพลิงในปจจุบัน และตามกฎกระทรวงวาดวยรถยนต
รับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็มิได
กําหนดใหกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีอํานาจกําหนดอัตราคาจางบรรทุกคนโดยสาร 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคาจางรถยนต
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รับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนแตอยางใด  นอกจากนี้ ไมปรากฏหลักฐานเปนหนังสือวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีการมอบอํานาจใหมีการแตงตั้งคณะทํางานดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนดไว 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศกระทรวงคมนาคม
ดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน
เจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ กําหนดวา ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอัตราคาจาง
บรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตรับจางและอัตราคาจางที่เพ่ิมขึ้นจากคาจางบรรทุกคนโดยสาร 
ดังตอไปน้ี (๑) คาจางบรรทุกคนโดยสารใหกําหนดโดยถือเกณฑระยะทาง ๒ กิโลเมตรแรกไมเกิน 
๕๐ บาท และกิโลเมตรตอ ๆ ไป ไมเกินกิโลเมตรละ ๑๒ บาท ในกรณีที่ไมสามารถเคลื่อนที่หรือ
เดินรถตอไปไดตามปกติวิสัยในอัตรานาทีละไมเกิน ๓ บาท (๒) อัตราคาจางที่เพ่ิมขึ้นจากคาจาง
บรรทุกคนโดยสารใหกําหนดดังตอไปนี้ (ก) กรณีการจางผานศูนยบริการส่ือสารของผูรับจาง 
กําหนดไดไมเกิน ๕๐ บาท (ข) กรณีการจางจากทาอากาศยานหรือสถานที่ที่กระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนดโดยรถยนตรับจางน้ันจอดรอคนโดยสารอยูในสถานที่ดังกลาว ณ จุดที่ไดจัดไว
เปนการเฉพาะกําหนดไดไมเกิน ๑๐๐ บาท จากกฎกระทรวงดังกลาวเห็นไดวา ไดกําหนดให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจในการใชดุลพินิจกําหนดอัตราคาโดยสารรถแท็กซ่ีที่จดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีเง่ือนไขในการกําหนดอัตราคาโดยสารระยะทาง ๒ กิโลเมตรแรกตองไมเกิน 
๕๐ บาท และระยะทางกิโลเมตรตอ ๆ ไป ตองไมเกินกิโลเมตรละ ๑๒ บาท  ทั้งน้ี เพ่ือตองการให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สามารถใชดุลพินิจเพ่ิมหรือลดอัตราคาโดยสารรถแท็กซ่ีใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณของราคาเชื้อเพลิงและคาครองชีพในปจจุบันได  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดอัตราคาจางบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตรับจางบรรทุก 
คนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ และไดกําหนดอัตราคาจางบรรทุกคนโดยสาร ดังน้ี ระยะทาง ๑ กิโลเมตรแรก 
คาโดยสาร ๓๕ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๒ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๑๒ คาโดยสารกิโลเมตรละ  
๕ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๑๒ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๒๐ คาโดยสารกิโลเมตรละ ๕.๕๐ บาท 
ระยะทางกิโลเมตรที่ ๒๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๔๐ คาโดยสารกิโลเมตรละ ๖ บาท ระยะทาง
กิโลเมตรที่ ๔๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๖๐ คาโดยสารกิโลเมตรละ ๖.๕๐ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ 
๖๐ ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่ ๘๐ คาโดยสารกิโลเมตรละ ๗.๕๐ บาท ระยะทางกิโลเมตรที่ ๘๐ ขึ้นไป 
คาโดยสารกิโลเมตรละ ๘.๕๐ บาท กรณีรถไมสามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถตอไปไดเกินกวา  
๖ กิโลเมตรตอชั่วโมง อัตรานาทีละ ๑.๕๐ บาท เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงดังกลาวแลวเห็นไดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกําหนดอัตราคาโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร โดยพิจารณาตามแนวทาง 
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การปรับปรุงอัตราคาโดยสารของคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงอัตราคาโดยสารรถยนตรับจาง 
(TAXI-METER) ซ่ึงไดวิเคราะหตนทุนการประกอบการขนสงดวยรถแท็กซ่ีมิเตอรโดยนําขอมูล
ของชนิดเชื้อเพลิงกาช LPG ซ่ึงเปนเชื้อเพลิงที่รถแท็กซ่ีที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนใหญใชเปนเชื้อเพลิงในการขับรถแท็กซ่ีมาเปนฐานในการวิเคราะหขอมูล ทั้งยังไดนําขอมูล
ราคารถ อายุการใชงาน ระยะทางการเดินรถ คาซอมบํารุงและรักษารถ คาตอบแทนคนขับรถ 
และคาใชจายอ่ืน ๆ มาประกอบการพิจารณาดวยแลว  นอกจากนี้ ในการประชุมพิจารณาปรับปรุง
อัตราคาโดยสารของคณะทํางานดังกลาวไดมีตัวแทนจากผูประกอบอาชีพขับรถแท็กซ่ีรวมเปน
คณะทํางานและไดเห็นชอบดวยกับแนวทางการปรับปรุงอัตราคาโดยสารดังกลาว กรณีจึงเปน
การใชดุลพินิจโดยชอบ ประกอบกับอัตราคาโดยสารรถแท็กซ่ีมิเตอรตามประกาศกระทรวงคมนาคม
ที่พิพาท เปนอัตราที่ไมเกินกําหนดตามกฎกระทรวงวาดวยรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสาร 
ไมเกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ ประกาศที่พิพาทจึงเปนกฎที่ออกโดยชอบ
ดวยกฎหมายและเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการกําหนดอัตราคาจางบรรทุกคนโดยสาร
สําหรับรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานคร สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาปรับปรุงอัตราคาโดยสารรถยนตรับจาง (TAXI-METER) และไมปรากฏหลักฐาน 
เปนหนังสือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีการมอบอํานาจใหแตงตั้งคณะทํางานดังกลาวแตอยางใด น้ัน 
เห็นวา การที่อธิบดีกรมการขนสงทางบกไดมีคําส่ังกรมการขนสงทางบก ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๐ แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงอัตราคาโดยสารรถยนตรับจาง (TAXI-METER) 
และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมซึ่งปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมอบหมาย
ใหคณะทํางานดังกลาวรวมกันพิจารณาปรับปรุงอัตราคาโดยสารรถแท็กซ่ีเพื่อใหไดขอยุติ 
ถึงตนทุนที่แทจริง เปนเพียงการดําเนินการภายในของหนวยงานทางปกครองเพื่อใหไดขอมูล 
มาประกอบการพิจารณาเทาน้ัน มิไดมีผลกระทบตอการใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการกําหนด
อัตราคาจางบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXI-
METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครแตอยางใด ขอกลาวอางของผูฟองคดีจึงไมอาจ
รับฟงได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๘/๒๕๕๖) 

 

  ๑.๓ การกําหนดเสนทางเดินรถ 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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  ๑.๔ การดูแลรักษาทาง 
    

  ในกรณีที่ขอเท็จจริงฟงไดวา  กอนดําเนินการกอสรางสะพานพิพาท 
หนวยงานทางปกครองผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบไดทําการศึกษาถึงโครงสรางและ
ความปลอดภัยในการใชสะพาน ประกอบกับผูเชี่ยวชาญของสมาคมวิศวกรรมสถาน 
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดชี้แจงตอศาลวาตามหลักวิศวกรรม อุบัติเหตุ
อาจเกิดจากหลายกรณี ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของการขับข่ี ความไมสมบูรณของสภาพรถยนต 
และยานพาหนะไมสอดคลองกับการใชงานดวย และเม่ือพิจารณาแนวเสนทางกอสราง
ระยะมองเห็นประกอบการกําหนดระยะควบคุมความเร็วของผูขับข่ีแลว เห็นวาเปนไป
ตามหลักวิศวกรรมโยธาแลว  ดังน้ี แมจะปรากฏวา มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนหลายครั้งบริเวณ
ทางลงสะพาน กรณีก็ไมอาจฟงไดวาเปนผลโดยตรงจากความบกพรองของโครงสราง
สะพานและการออกแบบกอสรางทางลงสะพานตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง อันจะถือวา
หนวยงานทางปกครองกระทําละเมิดแตอยางใด  อยางไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุบริเวณ
เดียวกันหลายครั้ง แสดงใหเห็นวา การติดตั้งเครื่องหมายจราจร ปายเตือนตาง ๆ  
ยังไมเพียงพอตอการปองกันอุบัติเหตุ กรณีจึงถือวาหนวยงานทางปกครองดังกลาว 
ยังละเลยตอหนาที่โดยไมไดดําเนินการใหครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
  สรุปขอเท็จจริง  
  ผูฟองคดีทั้งหามีบานพักอาศัยและประกอบธุรกิจอยูตรงขามบริเวณทางลงสะพาน
พระราม ๓ (สะพานกรุงเทพ ๒) ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแตกรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดี) ไดเปดใชงานสะพานดังกลาว 
ไดเกิดอุบัติเหตุรายแรงบริเวณจุดทางลงสะพานดานถนนเจริญกรุง รวมทั้งหมด ๙ คร้ัง  
ผูฟองคดีทั้งหาเห็นวา อุบัติเหตุดังกลาวมีสาเหตุมาจากบริเวณทางลงสะพานมีความสูงชันถึง 
๔๐ เมตร และสภาพถนนบังคับใหเลี้ยวโคงหักศอกในทันที จึงเปนการฝนวิถีของรถ อันเปน
ความบกพรองของโครงสรางบริเวณทางลงสะพานและการออกแบบที่ไมไดมาตรฐานความปลอดภัย 
ประกอบกับไฟสองสวางมีไมพอเพียง  นอกจากน้ี การที่ผูถูกฟองคดีติดตั้งปายเตือนก็ไมใช 
การแกปญหาท่ีถูกตอง ผูฟองคดีทั้งหาจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีแกไขโครงสรางสวนปลายสะพานพระราม ๓ บริเวณทางลงที่เขาถนนเจริญกรุง  
และขอใหติดตั้งเสาเหล็กและคานจํากัดความสูงสําหรับรถบรรทุกตัง้แต ๖ ลอขึ้นไปใชเปนทางลง
จนกวาจะแกไขสะพานเสร็จเรียบรอย 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  เดิม กรมโยธาธิการไดกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาบริเวณสะพานกรุงเทพ 
โดยกอสรางสะพานพระราม ๓ คูขนานกับสะพานกรุงเทพเดิม และตอมาไดมีการโอนหนวยงาน
ของกรมโยธาธิการบางสวนมาสังกัดผูถูกฟองคดี สะพานพระราม ๓ จึงอยูในความรับผิดชอบ
ดูแลของผูถูกฟองคดี โดยกอนที่จะสรางสะพานพิพาท กรมโยธาธิการไดทําสัญญาเม่ือป  
พ.ศ. ๒๕๓๒ วาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือการสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการกอสราง
สะพานขามแมนํ้าเจาพระยาบริเวณสะพานกรุงเทพ  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมโยธาธิการ 
ไดทําสัญญาวาจางกลุมบริษัทเดียวกันเปนบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมงานกอสรางโครงการกอสราง
สะพานขามแมนํ้าเจาพระยาดังกลาว จึงรับฟงไดวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญออกแบบ
กอสรางสะพานเปนการเฉพาะ  อีกทั้ง การสํารวจและออกแบบโครงการดังกลาวใชระยะเวลาถึง 
๔ ป จึงจะมีการทําสัญญากอสรางโครงการกอสรางสะพานกรุงเทพ (สะพานพระราม ๓) ในป 
พ.ศ. ๒๕๓๙ จนแลวเสร็จ ถือไดวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการศึกษาถึงโครงสรางและความปลอดภัย
ในการใชสะพานกอนที่จะดําเนินการกอสรางสะพาน ประกอบกับผูเชี่ยวชาญของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภไดชี้แจงตอศาลวา ตามหลักวิศวกรรม 
อุบัติเหตุอาจเกิดจากหลายกรณี ไดแก เกิดจากพฤติกรรมของการขับขี่โดยตรงหรือความบกพรอง
ดานรางกาย เกิดจากความไมสมบูรณของสภาพรถยนตหรือบรรทุกนํ้าหนักเกินกวากําหนดหรือ
ยานพาหนะไมสอดคลองกับการใชงาน เกิดจากงานดานวิศวกรรมทางหลวง ไดแก การวางแผน 
การออกแบบ การดําเนินการกอสราง การควบคุมการจราจรใหสอดคลองของแบบ และการบํารุงรักษา
ใหสอดคลองกับการออกแบบ และเห็นวาควรตรวจสอบแนวเสนทางกอสรางระยะมองเห็นวา
เพียงพอตอการตัดสินใจของผูขับขี่หรือไม เม่ือปรากฏวาสะพานพิพาททางลงถนนเจริญกรุง 
มีลักษณะเปนทางโคงเชื่อมตอกับทางตรงมีความลาดชัน -๖% และมีชวงทางตรงยาวประมาณ 
๒๗๐ เมตร กอนที่จะบรรจบกับโคงสวนปลายโดยมีแนวถนนที่บรรจบกับถนนเจริญกรุงที่มุม  
๖๐ องศา ซ่ึงมีผลตอระยะการมองเห็นที่ปลอดภัย ทั้งการกําหนดระยะควบคุมความเร็วของผูขับขี่
ที่ความเร็ว ๕๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ๔๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง และ ๓๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง
ตามลําดับ ในชวงลงสะพานก็เปนไปตามหลักการคํานวณตามความลาดชันของถนนที่ผูขับขี่ 
จะสามารถควบคุมความเร็วไดในระยะปลอดภัยและสามารถหยุดรถที่ปลายสะพานไดอยางปลอดภัย
กอนเลี้ยวซายเขาถนนเจริญกรุงตอไป เปนไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธาแลว และ 
ผูฟองคดีทั้งหาไมมีพยานหลักฐานอ่ืนในทางวิชาการมาแสดงตอศาลเพ่ือประกอบคํากลาวอางของตน 
จึงรับฟงไดวา การเกิดอุบัติเหตุดังกลาวไมใชผลโดยตรงจากการกอสรางทางลงสะพานลาดชัน
ตามที่ผูฟองคดีทั้งหาคาดการณ การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงไมเปนการละเมิดตอผูฟองคดีทั้งหา 
ผูถูกฟองคดีจึงไมตองแกไขโครงสรางทางลงสะพานตามที่ผูฟองคดีทั้งหามีคําขอแตอยางใด 



 
 
๔๓๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  อยางไรก็ตาม นับแตเปดใชสะพานดังกลาว ปรากฏวาไดเกิดอุบัติเหตุรายแรงถึง  
๙ คร้ัง และทรัพยสินของผูฟองคดีทั้งหาไดรับความเสียหาย โดยอุบัติเหตุ ๕ คร้ังใน ๙ คร้ัง  
เกิดกับรถยนตบรรทุกตั้งแตสิบลอขึ้นไป ผูถูกฟองคดีจึงแกไขดวยการหามมิใหรถยนตตั้งแต 
หกลอขึ้นไปใชสะพานพิพาทลงทางแยกถนนเจริญกรุงเพ่ือปองกันการเกิดอุบัตเิหต ุแมยังมีรถยนต
โดยสารประจําทางใชสะพานพิพาทดังกลาว แตเปนการบริการสาธารณะใหการเดินทางของประชาชน
ฝงธนบุรีมุงสูฝงพระนครไดโดยสะดวก ซ่ึงหากผูถูกฟองคดีกําหนดมาตรการดังกลาวตั้งแตเริ่มแรก
ของการเปดใชสะพาน อุบัติเหตุดังกลาวยอมลดนอยลง แมผูถูกฟองคดีจะติดตั้งปายเตือนตาง ๆ 
ไดแก ปายเตือนทางโคง ปายเตือนลดความเร็ว ปายเตือนทางแยก และนําแทนคอนกรีต (แบริเออร) 
ยาว ๑๐ เมตร วางบริเวณทางเทาหนาอาคารของผูฟองคดีทั้งหาเพ่ือความปลอดภัยอีกชั้นหน่ึง 
แตเปนการดําเนินการสวนหนึ่งเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลวเทาน้ัน การเกิดอุบัติเหตุบริเวณพิพาท
หลายคร้ังแสดงใหเห็นวา การติดตั้งเครื่องหมายจราจรดังกลาวยังไมเพียงพอตอการปองกัน
อุบัติเหตุ จึงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดียังละเลยตอหนาที่โดยไมไดดําเนินการใหครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ แตโดยที่ผูฟองคดีทั้งหามิไดมีคําขอทายคําฟองใหศาล 
มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับเกินคําขอได  
อยางไรก็ตาม เปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีโดยตรงตามกฎหมายที่ตองกํากับ ตรวจตรา และควบคุม
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชทางหลวง โดยอาจจัดทําปายจราจรใหมีขนาดตัวอักษรใหญขึ้น 
จัดทําปายแสดงลักษณะของถนนและคําเตือนที่แสดงวาอาจเกิดอันตรายจากการฝาฝน 
กฎจราจรใหชัดเจน การดูแลรักษาปายจราจร ไฟสัญญาณจราจรและไฟทางใหมีสภาพที่ดีอยูเสมอ 
ตลอดจนการกําหนดมาตรการควบคุมใหผูขับรถถือปฏิบัติตามกฎจราจรในการใชถนนดังกลาว
อยางเครงครัด รวมทั้งกําหนดมาตรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๐/๒๕๕๖) 
 

   กฎหมายวาดวยทางหลวงมีวัตถุประสงคประการหนึ่งในการควบคุมดูแลรักษา
ทางหลวงเพื่อมิใหมีส่ิงใดกีดขวางหรืออาจเปนอันตรายแกยานพาหนะหรือมิใหเกิด
ความเสียหายแกทางหลวงหรือความไมสะดวกแกงานทาง ฯลฯ โดยมีขอหามมิใหผูใด
ติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิง่ใดในเขตทางหลวง และหามมิใหผูใดสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด
ในเขตทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวง  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังน้ัน การที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายทางหลวง
ไมอนุญาตใหเจาของอาคารติดตั้งกันสาดรุกล้ําเขามาในเขตทางหลวง โดยใหเหตุผลวา
หากอนุญาตจะทําใหเจาของอาคารอื่นเอาแบบอยางจนเกิดภาวะแวดลอมเสียหาย  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๓๑ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อาจมีการนําสินคามาวางใตกันสาดเปนการกีดขวางการสัญจรของประชาชน  
นอกจากนั้น พ้ืนที่บริเวณหนาอาคารยังอยูระดับเดียวกับผิวจราจร ไมมีทางเทายกระดับ 
ยานพาหนะขนาดใหญอาจเฉี่ยวชนกันสาดที่ขออนุญาตทําใหเกิดอันตรายได และกันสาด
ที่ย่ืนล้ําเขามาในเขตทางหลวงยอมเปนการไมสะดวกแกงานทาง  อีกทั้ง วัตถุประสงค 
ในการขอติดตั้งกันสาดเปนไปเพื่อปองกันแสงแดดเทาน้ัน  ซึ่งสามารถบรรเทา 
ความเดือดรอนโดยวิธีการอ่ืนได  ดังน้ี กรณียอมถือไดวาการพิจารณาออกคําสั่งดังกลาว
เปนไปตามกรอบวัตถุประสงคของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงแลว  
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนผูครอบครองอาคารพาณิชยซ่ึงตั้งอยูติดทางหลวงแผนดิน ไดมีหนังสือ
ถึงนายชางแขวงการทางพิษณุโลกเพ่ือขออนุญาตติดตั้งกันสาด แตมิไดรับอนุญาต ผูฟองคดี 
จึงอุทธรณคําส่ังดังกลาว  ตอมา ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๔ (พิษณุโลก) (ผูถูกฟองคดี) 
มีหนังสือแจงผลพิจารณาอุทธรณวา ไมอนุญาตใหผูฟองคดีติดตั้งกันสาดตามคําขอ เน่ืองจากอาคาร
ที่ขออนุญาตเปนอาคารพาณิชย หากอนุญาตจะทําใหเจาของอาคารอ่ืนเอาแบบอยางจนเกิด
ภาวะแวดลอมเสียหาย และอาจมีการนําสินคามาวางใตกันสาดเปนการกีดขวางการสัญจร 
ของประชาชน  นอกจากน้ัน พ้ืนที่บริเวณหนาอาคารอยูในระดับเดียวกับผิวจราจร ไมมีทางเทา
ยกระดับ ทําใหยานพาหนะขนาดใหญที่แลนผานไปมาอาจเฉี่ยวชนกันสาดที่ขออนุญาต  อีกทั้ง 
กันสาดที่ยื่นล้ําเขามาในเขตทางหลวงเปนการไมสะดวกแกงานทาง ซ่ึงผูฟองคดีสามารถ 
บรรเทาความเดือดรอนจากแสงแดดได โดยใหทําผาใบกันแดดแบบหมุนขึ้นลงแทน ผูฟองคดี 
ไมเห็นดวยจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี 
ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีติดตั้งกันสาดอาคาร 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือพิจารณาเนื้อหาสาระและวัตถุประสงคสําคัญของมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง๙ และ
มาตรา ๔๗ วรรคหน่ึง๑๐ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว เห็นไดวา กฎหมาย 
                                                 
 ๙-๑๐ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๓๘ หามมิใหผูใดติดต้ัง แขวน วางหรือกองส่ิงใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการกีดขวาง  
หรืออาจเปนอันตรายแกยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือความไมสะดวกแกงานทาง 
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต 
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางส่ิงใดในเขตทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
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มีวัตถุประสงคในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงเพ่ือมิใหมีสิ่งใดกีดขวางหรืออาจเปนอันตราย
แกยานพาหนะหรือมิใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือความไมสะดวกแกงานทาง รวมทั้ง
เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมการปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจรดวย โดยมีขอหามมิให
ผูใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง และหามมิใหผูใดสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใด
ในเขตทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง  ดังน้ัน กฎหมายจึงกําหนดขอหามในเร่ืองดังกลาวเปนหลัก สวนการอนุญาต
เปนขอยกเวน โดยใหอยูในอํานาจดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ี
ปรากฏวา อาคารพิพาทเปนอาคารพาณิชย ๒ ชั้นครึ่ง ประมาณ ๑๘ คูหา ชายคาอาคารอยูชิด
เขตทางหลวง บริเวณหนาอาคารถึงขอบผิวถนนมีการถมดินทับดวยหินเกล็ดมีความสูงระดับ
เดียวกับหนาอาคารกันสาดที่ผูฟองคดีขออนุญาตสรางรุกล้ําเขตทางหลวงเปนโครงสรางหลังคา
สังกะสียึดติดกับอาคารโดยไมมีการตั้งเสารับ โครงหลังคายื่นมาในเขตทางหลวงประมาณ ๒.๓๐ เมตร 
ตรงเสาไฟฟา โดยสรางตอกับชายคาอาคารชั้นสอง สูงจากพ้ืนถนนหนาอาคาร ๓.๘๓ เมตร  
ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายทางหลวงพิจารณาไมอนุญาตใหผูฟองคดีติดตั้ง 
กันสาดรุกล้ําเขาไปในเขตทางหลวง โดยใหเหตุผลวาหากอนุญาตจะทําใหเจาของอาคารอ่ืน 
เอาแบบอยางจนเกิดภาวะแวดลอมเสียหายเน่ืองจากอาคารอยูในเขตชุมชน อาจมีการนําสินคา
มาวางใตกันสาดเปนการกีดขวางการสัญจรของประชาชน  นอกจากนั้น พ้ืนที่บริเวณหนาอาคาร
อยูระดับเดียวกับผิวจราจร ไมมีทางเทายกระดับ ยานพาหนะขนาดใหญอาจเฉี่ยวชนกันสาด 
ที่ขออนุญาตทําใหเกิดอันตรายได และกันสาดที่ยื่นล้ําเขามาในเขตทางหลวงเปนการไมสะดวก
แกงานทาง กรณีที่ผูฟองคดีขอติดตั้งกันสาดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันแสงแดดนั้น สามารถ
บรรเทาความเดือดรอนจากแสงแดดไดโดยทําผาใบกันแดดแบบหมุนขึ้นลงแทนได  ดังน้ัน เหตุผล
ที่ผูถูกฟองคดีไมอนุญาตใหผูฟองคดีติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเขาไปในเขตทางหลวงแผนดินนั้น 
จึงอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายดังกลาว เพ่ือปองกันมิใหมีสิ่งกีดขวางหรืออาจเปนอันตราย 
แกยานพาหนะ หรือไมใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือความไมสะดวกแกงานทาง รวมทั้ง
เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมดวย อันเปนกรอบวัตถุประสงคของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษา 
ทางหลวง และเม่ือการขออนุญาตติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเขาไปในเขตทางหลวงแผนดิน 
ของผูฟองคดีมีการขออนุญาตโดยผูฟองคดีเพียงรายเดียวและไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีเคยอนุญาต
ใหผูใดติดตั้งกันสาดในลักษณะเดียวกับผูฟองคดีมากอน และในการพิจารณาคําขอนั้น ผูถูกฟองคดี 
 
                                                                                                                                            
ทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได รวมท้ังมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาส่ิงแวดลอม การปองกัน
อุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร กําหนดอัตราและวางระเบียบเก่ียวกับการเก็บคาเชาก็ได 

 ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๓๓ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จําตองพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด เม่ือวินิจฉัยแลววา การพิจารณาของผูถูกฟองคดี 
ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีติดตั้งกันสาดโครงเหล็กยื่นเขาไปในเขตทางหลวงแผนดิน เปนไปตาม
กรอบวัตถุประสงคของกฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงแลว กรณีจึงมิใชการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี  ดังนั้น คําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก 
ยื่นเขาไปในเขตทางหลวงแผนดิน จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๐/๒๕๕๖) 
 

   กรณีที่แขวงการทางดําเนินการกอสรางดานชั่งนํ้าหนักถาวรเพื่อควบคุมรถ
มิใหบรรทุกนํ้าหนักเกินตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงในเขตทางหลวง
แผนดินในบริเวณที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ แมการกอสรางดานชั่งนํ้าหนัก
ดังกลาวจะบดบังที่ดินของผูฟองคดีอยูบาง แตก็ไมถึงกับทําใหการเดินทางเขาออก 
จากที่ดินถึงขนาดเปนอุปสรรค โดยผูฟองคดียังสามารถใชที่ดินสวนอ่ืน ๆ เขาออกได
เปนปรกติ  ดังน้ัน เม่ือเทียบสัดสวนระหวางผลกระทบที่ผูฟองคดีไดรับกับประโยชน
สาธารณะแลว การกอสรางดานชั่งนํ้าหนักถาวรในบริเวณดังกลาวจะเปนประโยชน 
ตอสาธารณะ ในขณะที่ผูฟองคดีเพียงไมไดรับความสะดวกในการเขาออกที่ดิน จึงไมเปน
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  อยางไรก็ตาม การตั้งดานเพ่ือควบคุมรถมิใหบรรทุก
นํ้าหนักเกิน แมมิไดเปนการละเมิด หากแตกอใหผูฟองคดีตองรับภาระความไมสะดวก
ในการเขาออกสูที่ดินของตน ในขณะที่ผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดินอ่ืนในบริเวณใกลเคียง 
ไมตองรับภาระดังกลาว จึงเปนความรับผิดอยางอ่ืนที่กรมทางหลวงควรตองชดเชย
ความไมสะดวกดังกลาวแกผูฟองคดีเพ่ือชดเชยการรับภาระดังกลาว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จัดสรรงบประมาณใหแขวงการทางกระบี่  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ดําเนินการกอสรางดานชั่งนํ้าหนักถาวรในเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ 
(ถนนเพชรเกษม) บริเวณหนาที่ดินที่ผูฟองคดีเปนผูจัดการมรดก ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๙๖ 
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๙๔๓ ที่ดินทั้งสองแปลงมีเน้ือที่ติดตอกันโดยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๑๙๔๓ อยูทางดานทิศเหนือของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๙๖ ที่ดินทั้งสองแปลงรวมแลวมีหนากวาง
ติดถนนเพชรเกษมประมาณ ๒๘๘ เมตร ผูฟองคดีเห็นวาบริเวณจุดที่ตั้งดานชั่งน้ําหนักถาวร 
บดบังหนาที่ ดินของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไมได รับความสะดวกและสูญเสียโอกาส 
ในการพัฒนาที่ดินในอนาคต ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือขอใหพิจารณายาย
สถานที่ตั้งดานชั่งนํ้าหนักถาวรดังกลาว พรอมทั้งไดเสนอใหเลื่อนไปกอสรางบริเวณตรงขาม 
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กับสํานักงานปาไมจังหวัดกระบี่ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชี้แจงวา ไดตรวจสอบสถานที่ที่ผูฟองคดี
แนะนําแลว เห็นวาสถานที่ดังกลาวเปนทางโคง ภูมิประเทศเปนลูกเนินไมปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน 
และอยูติดกับปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงหากจะใชเปนสถานที่กอสรางจะตองปรับพ้ืนที่ในเขตทางหลวง
รุกล้ําเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ จึงเปนสถานที่ที่ไมเหมาะสมทางดานวิศวกรรม จุดกอสรางเดิม
จึงเปนจุดที่เหมาะสมทางดานวิศวกรรมและเปนศูนยกลางในการควบคุมนํ้าหนักรถบรรทุกมิให 
มีการบรรทุกนํ้าหนักเกินกวาที่กฎหมายกําหนด  นอกจากน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยังไดลงนาม 
ในสัญญาวาจางกอสรางกับบริษัท ท. ไวแลว จึงมิไดยายสถานที่กอสรางตามความประสงค 
ของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกเลิกการกําหนด 
จุดกอสรางดานชั่งนํ้าหนักถาวรบริเวณหนาที่ดินของผูฟองคดี โดยใหเลื่อนไปกอสรางบริเวณอื่น
ที่ไมปดก้ันที่ดินของประชาชนโดยทั่วไป และใหชดใชคาเสียหายจากการกระทําละเมิดแกผูฟองคดี
เปนเงิน ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองจนกวา 
จะชําระเสร็จ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหอธิบดีกรมทางหลวง
เปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงพิเศษ 
ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน มาตรา ๒๕ บัญญัติวา ในสวนที่เก่ียวกับทางหลวงพิเศษ 
ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน ใหอธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจกําหนดมาตรฐาน 
และลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม 
และเสาพาดสาย และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ไดใหความหมายคําวา “งานทาง” 
หมายความวา กิจการใดที่ทําเพ่ือหรือเน่ืองในการสํารวจการกอสราง การขยาย การบูรณะ  
หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง จึงเห็นไดวาการชั่งนํ้าหนักรถ 
ใหบรรทุก นํ้าหนักตามพิกัดที่ กําหนดเปนวิธีการอยางหนึ่ งในการชวยบํารุงรักษาถนน 
อันอยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูถกูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงขอเท็จจริงตามคดีน้ีมีสํานักงาน
ทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนหนวยงานผูปฏิบัติ 
โดยมีดานชั่งนํ้าหนักถาวรเปนอุปกรณงานทางที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงเพื่อใชเปนประโยชน 
ในการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการกําหนด 
จุดที่ตั้งและกอสรางดานชั่งนํ้าหนักถาวรของผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน ไดพิจารณาตามหลักเกณฑ  
๔ ประการ คือ พิจารณาจากโครงขายทางหลวงวาเม่ือตั้งดานชั่งน้ําหนักถาวรแลวสามารถสกัด
รถบรรทุกไดมากท่ีสุดเพ่ือประโยชนในการรักษาทางหลวงทุกประเภท พิจารณาจากลักษณะ 
ภูมิประเทศที่เหมาะสม เชน ไมเปนทางคด โคง ลูกเนิน ภูเขา เปนตน และสามารถมองเห็นได 
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ในระยะไกลเพื่อความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน พิจารณากอสรางในเขตทางหลวงหรือ 
เปนที่ดินของกรมทางหลวงที่มีอยูแลวเพ่ือประหยัดงบประมาณแผนดินโดยไมตองเวนคืนที่ดิน
จากราษฎร และใหราษฎรมีทางเขาออกหรือใหความสะดวกแกเจาของที่ดินใหเขาออกไดสะดวก
และปลอดภัย และหลักเกณฑสุดทายเปนที่ที่เปดเผยที่สาธารณชนมองเห็นการปฏิบัติการ 
ของเจาหนาที่ไดอยางโปรงใสและมีสาธารณูปโภคตามสมควร ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวสอดคลอง
กับรายงานสรุปการศึกษาความเหมาะสม สํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการจัดตั้ง 
ดานชั่งน้ําหนักถาวรบนทางหลวงทั่วประเทศ ที่จัดทําโดยฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับ
และอํานวยการโครงการ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ ซ่ึงเปนโครงการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาจาง
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการหามาตรการ 
และแนวทางดําเนินการใหรถบรรทุกที่วิ่งบนทางหลวงบรรทุกนํ้าหนักตามพิกัดที่กฎหมายกําหนด 
พรอมทั้งหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งดานชั่งนํ้าหนักถาวรทดแทนดานชั่งนํ้าหนักถาวรเดิม 
และจัดตั้งดานชั่งนํ้าหนักถาวรเพิ่มเติมบนโครงขายทางหลวงทั่วประเทศ  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดี
ทั้งสามนําหลักเกณฑดังกลาวมาเปนแนวทางปฏิบัติในการกําหนดจุดตั้งดานชั่งนํ้าหนักบริเวณ
กิโลเมตรที่ ๑๒๗+๗๗๕ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๒๘+๒๗๕ จึงมิไดเปนการกระทําที่ไมชอบหรือขัดตอ
กฎหมายแตอยางใด และโดยที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามสามารถกําหนดจุดกอสรางดานเพิ่มเติมได  
อีกทั้ง การกําหนดจุดกอสรางไดมีการศึกษาขอมูลความจําเปนและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
กอนที่จะมีการอนุมัติการกอสราง โดยอาศัยหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา
กําหนดจุดกอสรางและแบบการกอสรางที่ใชกับทางหลวงทั่วประเทศ มิใชใชกับทางหลวงแผนดิน
สายใดสายหนึ่งเปนการเฉพาะ ประกอบกับการกอสรางดังกลาวสรางบนที่ดินซ่ึงเปนเขตทางหลวง
มิไดมีการรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี การพิจารณากําหนดจุดกอสรางจึงไมใชการพิจารณาทางปกครอง
ตามนัยมาตรา ๓๐๑๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะตอง

                                                 
๑๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ

ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 
  (๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือ 
จะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
  (๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 
  (๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง 
  (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
  (๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
  (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 



 
 
๔๓๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหโอกาสผูฟองคดีรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน 
กอนดําเนินการ  อยางไรก็ตาม ผูถูกฟองคดีทั้งสามก็ไดรับฟงและพิจารณาขอรองเรียน 
ของผูฟองคดีและบุคคลอ่ืน โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมอบใหรองผูอํานวยการแขวงการทางกระบี่
ตรวจสอบสถานที่ และไดขอสรุปวาจุดที่ผูฟองคดีประสงคจะใหเลื่อนไปสรางดานนั้นไมเหมาะสม
เพราะเปนทางโคงและมีไหลทางแคบ จึงไดมีหนังสือแจงผลการตรวจสอบใหผูฟองคดีและบุคคลอ่ืน
ทราบแลว ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในสํานวนไมมีสิ่งใดที่แสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีทั้งสาม
กระทําโดยไมสุจริต จึงตองฟงวาผูถูกฟองคดีทั้งสามไดใชดุลพินิจภายใตหลักเกณฑและ 
แนวทางปฏิบัติในการกําหนดจุดกอสรางดานชั่งนํ้าหนักถาวรโดยคํานึงประโยชนสาธารณะ 
โดยชอบแลว  นอกจากนี้ การกอสรางดานชั่งน้ําหนักตามคดีน้ีกอสรางบนที่ดินซึ่งเปนเขตทาง 
มิไดรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี สิทธิของความเปนเจาของหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผูฟองคดี 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่มีอยูเดิมเชนใดก็คงมีอยูเชนนั้น มิไดถูกกระทบ 
หรือถูกจํากัดลงแตอยางใด ไมวาสิทธิใชสอยทรัพยสิทธิหรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน การกอสราง 
ดานชั่งนํ้าหนักของผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงมิไดเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูฟองคดีตามที่
ผูฟองคดีกลาวอาง 
   แมสิ่งกอสรางดานชั่งนํ้าหนักของผูถูกฟองคดีทั้งสามอาจบดบังหนาที่ดินของผูฟองคดี
อยูบาง แตก็ไมถึงกับทําใหการเดินทางเขาออกจากท่ีดินของผูฟองคดีสูถนนเพชรเกษมถูกกระทบ
ถึงขนาดเปนอุปสรรค ผูฟองคดีไดใชที่ดินดังกลาวประกอบกิจการยางแผน โดยมีโรงทํายาง 
และเก็บแผนยาง บานพักคนงาน บานพักอาศัยและโรงรถ ซ่ึงตามลักษณะการใชที่ดินดังกลาว  
ผูฟองคดีก็ยังสามารถใชที่ดินดานที่ติดกับทางคูขนานเปนทางเขาออกไดเปนปกติ  อีกทั้ง ผูฟองคดี
ยืนยันวามีปริมาณรถบรรทุกวิ่งผานบริเวณจุดตั้งดานชั่งน้ําหนักถาวรคอนขางนอย  ดังน้ัน หากไดใช
ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะตามปกติวิสัยแลว ก็ไมนาจะกอใหเกิดอันตราย 
จากการใชทางคูขนานในการเขาออกที่ดินของผูฟองคดี สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวามีโครงการ
พัฒนาที่ดินก็เปนเพียงการคาดการณของผูฟองคดี ขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินดังกลาวยังเปน 
ปายางไมมีการปรับปรุงพัฒนา และหากในอนาคตผูฟองคดีไดดําเนินการพัฒนาที่ดินหรือเกิดปญหา
เก่ียวกับการจราจรหรือปญหาดานสิ่งแวดลอมหรือปริมาณรถบรรทุกที่จะผานดานดังกลาว 
ไมเปนไปตามวัตถุประสงค ผูถูกฟองคดีทั้งสามก็อาจพิจารณายายที่ตั้งดานไปที่อ่ืนได  ดังน้ัน 
เม่ือเทียบสัดสวนระหวางผลกระทบท่ีผูฟองคดีไดรับกับประโยชนสาธารณะแลว การกอสราง
ดานชั่งนํ้าหนักถาวรในบริเวณดังกลาวจะเปนประโยชนตอสาธารณะ ในขณะท่ีผูฟองคดี 
เพียงไมไดรับความสะดวกในการเขาออกที่ดิน เม่ือฟงไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสามกําหนดจุดกอสราง
และกอสรางดานชั่งนํ้าหนักถาวรในบริเวณดังกลาวโดยมิไดผิดกฎหมายและมิใชเปนการใชสิทธิ
ซ่ึงมีแตจะเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  อยางไรก็ตาม 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๓๗ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การตั้งดานเพ่ือควบคุมรถมิใหบรรทุกนํ้าหนักเกิน แมมิไดเปนการละเมิด หากแตกอใหผูฟองคดี
ตองรับภาระความไมสะดวกในการเขาออกสูที่ดินของตน ในขณะที่ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอ่ืน 
ในบริเวณใกลเคียงไมตองรับภาระดังกลาว จึงเปนความรับผิดอยางอ่ืนที่ผูถูกฟองคดีตองชดเชย
ความไมสะดวกดังกลาวแกผูฟองคดี ที่ดินของผูฟองคดีบริเวณดานหลังอาคารและขอบกําแพง
คอนกรีต รวมความยาวประมาณ ๕๓ เมตร เปนจุดที่ไมสามารถออกสูถนนไดเลย และจากศูนยขอมูล
กรมที่ดิน ราคาประเมินปจจุบันของที่ดินบริเวณดังกลาวสวนที่ติดถนนเพชรเกษมในระยะ ๔๐ เมตร 
ตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท  ดังน้ัน จึงอาจถือไดวาที่ดินของผูฟองคดีในสวนที่ติดถนนเพชรเกษม
ในระยะ ๔๐ เมตร ตลอดความยาว ๕๓ เมตร ถูกจํากัดสิทธิการใชประโยชนจากการจัดทํา
ประโยชนสาธารณะของผูถูกฟองคดี คํานวณเนื้อที่ได ๕๓๐ ตารางวา ผูถูกฟองคดีจึงควรชดเชย
การรับภาระดังกลาวใหแกผูฟองคดี ตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท เปนเงิน ๗๙๕,๐๐๐ บาท  
พิพากษาใหใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาทดแทนการรับภาระอันเกิดจากการกอสราง 
ดานชั่งน้ําหนักถาวรหนาที่ดินของผูฟองคดีจํานวน ๗๙๕,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙/๒๕๕๗) 
 

  ๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณในการจัดทําบริการสาธารณะ 
ดานคมนาคมและขนสงทางบก 

 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํากิจการเกี่ยวกับ
การขนสงบุคคลอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะตองจัดใหมีรถยนต
โดยสารที่เพียงพอแกความตองการของประชาชนแลว ยังมีหนาที่ตองบํารุงรักษารถยนต
โดยสารและรถรวมบริการของเอกชนทุกคันอยูในสภาพที่สามารถใชการได สภาพของรถ
ตองม่ันคงแข็งแรงและไมกอมลพิษอันอาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยของผูโดยสาร
และประชาชนทั่วไป การปลอยใหมีรถยนตโดยสารและรถรวมบริการออกวิ่งปลอยควันดํา
จากทอไอเสียอันเปนมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน จึงถือไดวา องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการจัดทําบริการสาธารณะ
เก่ียวกับการขนสงบุคคล 
   

 โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑-๑๔/๒๕๕๗ หนา ๕๔-๕๙  
 

  ๑.๖ โครงการที่เปนบริการสาธารณะดานคมนาคมและขนสงทางบก 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 



 
 
๔๓๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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๒. การคมนาคมและการขนสงทางน้ํา 

 

 ๒.๑ การกอสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้า 
 

  กรณีที่มีการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลํานํ้าเขาไปเหนือนํ้า ในนํ้า 
และใตนํ้า ของแมนํ้า ลําคลอง บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันโดยไมได รับอนุญาต  และเจาทาไดมีคําสั่ง 
เปนหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกลาวรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนใดนั้นใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว แตผูครอบครองอาคารหรือ
ส่ิงอ่ืนใดน้ันไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาทา เม่ือเจาทารองขอตอศาลเพ่ือใหมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหมีการร้ือถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดน้ันออกไป ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และทางพิจารณา
ฟงไดวามีการลวงล้ําลํานํ้าอันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกันจริง ศาลยอมมีคําพิพากษาตามคําขอของเจาทาได 
  สรุปขอเท็จจริง  
  ผูถูกฟองคดีประกอบอาชีพประมงเรือเล็ก ไดกอสรางอาคารสําหรับเปนที่พักอาศัย
อยูในลําคลองวังโตนด หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๖ สาขาจันทบุรี ในฐานะเจาทา  
(ผูฟองคดี) เห็นวา อาคารดังกลาวปลูกสรางลวงล้ําเขาไปเหนือนํ้า ในน้ํา และใตนํ้าของลําคลอง
วังโตนด จังหวัดจันทบุรี อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
โดยไมไดรับอนุญาต จึงไดดําเนินคดีอาญากับผูถูกฟองคดีและมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีใหร้ือถอน
สิ่งปลูกสรางอาคารท่ีพักอาศัยออกไปใหพนจากลําคลองวังโตนด ผูถูกฟองคดีไดอุทธรณคําสั่ง
ตอผูฟองคดีและผูฟองคดีไดเสนอใหปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณา ซ่ึงปลัดกระทรวงคมนาคม
พิจารณาแลวมีคําสั่งยกอุทธรณ  ตอมา เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามคําส่ังแลวผูถูกฟองคดี
มิไดร้ือถอนสิ่งปลูกสรางตามคําสั่ง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีหรือผูครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางอาคารที่พักอาศัยออกไปใหพนจากลําคลอง
วังโตนดภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และหากผูถูกฟองคดีไมร้ือถอนภายในเวลาที่กําหนด  
ใหผูฟองคดีหรือผูที่ผูฟองคดีมอบหมายรื้อถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาว โดยผูถูกฟองคดีหรือ 
ผูครอบครองเปนผูเสียคาใชจายในการรื้อถอน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ศาลจังหวัดจันทบุรีไดมีคําพิพากษาวา ผูถูกฟองคดี
เปนผูปลูกสรางอาคารที่พักอาศัยลวงล้ําเขาไปในคลองวังโตนดอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๓๙ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันโดยไมไดรับอนุญาต การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนการฝาฝน
มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง๑๒ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
เม่ือผูฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสรางอาคารที่พักอาศัยออกไปใหพนจาก
คลองวังโตนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง๑๓ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวแลว แตผูถูกฟองคดีมิไดดําเนินการตามคําสั่งของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึง
ไดนําคดีมาฟองตอศาลเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหมีการร้ือถอนสิ่งปลูกสรางอาคาร
ที่พักอาศัยน้ัน ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง๑๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดี
นําคดีมาฟองตอศาล และในการพิจารณาฟงไดวามีการลวงล้ําลําคลองวังโตนดอันเปนการฝาฝน
มาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จริง 
ผูถูกฟองคดีจึงตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางอาคารท่ีพักอาศัยออกไปใหพนจากคลองวังโตนด  
ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีหรือ 
ผูครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางอาคารสําหรับพักอาศัยออกไปใหพนจากลําคลองวังโตนด
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา หากผูถูกฟองคดีไม ร้ือถอนภายในเวลา 
ที่ศาลกําหนด ใหผูฟองคดีเปนผูดําเนินการใหมีการร้ือถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาว โดยผูถูกฟองคดี
เปนผูเสียคาใชจายในการดําเนินการรื้อถอนทั้งหมด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๙/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๑๑/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

                                                 
๑๒-๑๔ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ

ในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๑๑๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใตนํ้า ของแมนํ้า ลําคลอง 
บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานนํ้าไทยหรือ
บนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 
 ฯลฯ ฯลฯ 
 มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ หรือผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใด
ไมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต ใหเจาทามีคําส่ังเปนหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใดดังกลาวร้ือถอน
หรือแกไขอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันใหเสร็จส้ินโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่ไมปรากฏ
ตัวเจาของหรือผูครอบครอง ใหเจาทาปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันและจะหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองน้ันใชหรือ
ยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันทั้งหมดหรือแตบางสวนจนกวาจะไดร้ือถอนหรือแกไขเสร็จดวยก็ได 
 ถาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาตามวรรคหน่ึง หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง และเจาทา
ไดปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันครบสิบหาวันแลว ใหเจาทารองขอตอศาลเพื่อมีคําส่ังใหมีการร้ือถอนอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ัน 
ถาขอเท็จจริงในทางพิจารณาฟงไดวามีการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใด 
ใหศาลมีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผูร้ือถอน ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองไมร้ือถอนตามกําหนดเวลาในคําส่ังศาล 
หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ใหศาลมีคําส่ังใหเจาทาเปนผูจัดการใหมีการร้ือถอน 
 ฯลฯ ฯลฯ 
 
 



 
 
๔๔๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  การพิจารณาวาสิ่งตอสรางของผูขอใบอนุญาตใชเรือน้ัน เปน “เรือ” หรือ 
“ส่ิงลวงล้ําลํานํ้า” ตองพิจารณาสิ่งตอสรางดังกลาวและสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (เสาผูกเรือ) 
อยางเปนองครวมโดยไมแยกสวนจากกัน ประกอบกับพิจารณาเจตนาอันแทจริงของ 
ผูขออนุญาตวาประสงคจะใหส่ิงตอสรางน้ันจอดอยูกับที่หรือจะใหเคลื่อนยายไปที่อ่ืนได 
ซึ่งหากสิ่งตอสรางที่นํามาขอใบอนุญาตใชเรือน้ัน ไมใชเรือ และมิใชส่ิงลวงล้ําลํานํ้า 
ที่พึงอนุญาตไดตามขอ ๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และจอดประจํา 
อยูริมแมนํ้าซึ่งเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันและ 
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา เจาทายอมมีอํานาจ 
ออกคําสั่งใหร้ือถอนสิ่งตอสรางน้ันไดตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญตัิการเดินเรือ
ในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และเม่ือการออกใบอนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า 
(เสาผูกเรือ) เกิดจากการอาศัยขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง เน่ืองจากผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง ผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจึงไมไดรับความคุมครอง
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เจาหนาที่ผูออกใบอนุญาตดังกลาวจึงชอบทีจ่ะเพิกถอนใบอนุญาตเสียได แมจะพนกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว และในกรณีน้ีผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไมอาจอาง 
ความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕๒ ประกอบกับ 
มาตรา ๕๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกันได 
  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีไดยื่นคํารองตอกองตรวจเรือขอตรวจเรือเพ่ือจดทะเบียนรับใบอนุญาต 
ใชเรือ “ธรรมาคาร” โดยระบุชนิดเรือวาเปน “โปะกิจการพิเศษลํานํ้า” และระบุประเภทการใชเรือ
วา “กิจการพิเศษ (ใชสวนบุคคล)” แตกองทะเบียนเรือเห็นวา สิ่งตอสรางที่ผูฟองคดีนํามาขอรับ
ใบอนุญาตใชเรือน้ัน ไมใช “เรือ” ที่จะออกใบอนุญาตใหได อธิบดีกรมการขนสงทางนํ้าและ
พาณิชยนาวี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหวางน้ัน  
ผูฟองคดีไดยื่นขออนุญาตปกเสาผูกเรือ ซ่ึงหัวหนาสํานักงานการขนสงทางนํ้าที่ ๖ สาขา
สมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ออกใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า
อนุญาตใหผูฟองคดีปกเสาผูกเรือตามคําขอ  ตอมา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี
หนังสือถึงอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แจงคําวินิจฉัยของ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๔๑ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาวา สิ่งตอสรางของผูฟองคดีไมใช “เรือ” แตเปน “แพ” ตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ และเปน “สิ่งปลูกสรางลวงล้ําลํานํ้า” ตามมาตรา ๑๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีหนังสือแจงผลการขอรับ
ใบอนุญาตใชเรือใหผูฟองคดีทราบ จากน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอน 
“แพธรรมาคาร” และมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหผูฟองคดีปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ และไดรับแจงในเวลาตอมาวา ปลัดกระทรวงคมนาคม 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาแลวเห็นควรใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดทําการกอสรางสิ่งตอสราง “แพธรรมาคาร”  
ซ่ึงมีลักษณะเปนโปะเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ลึก ๓ เมตร 
โดยมีอาคารจํานวน ๓ ชั้น อยูบนสิ่งตอสรางดังกลาว มีวัตถุประสงคใชเปนสํานักงานลอยนํ้า 
จอดประจําอยูบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยาในเขตอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
และกองตรวจเรือไดตรวจพิจารณาและออกใบแจงผลการตรวจอนุมัติแบบแปลนใหผูฟองคดี  
ทั้งยังไดออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือสําหรับเรือกลลําน้ําและเรือลํานํ้าที่มิใชเรือกล ชื่อวา
เรือ “ธรรมาคาร” โดยระบุประเภทเรือวา “เรือประเภทใชในกิจการพิเศษ (สํานักงานลอยน้ํา)”  
และตอมา ผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตใหทําการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (ปกเสาผูกเรือ) เพ่ือผูกจอด
สิ่งตอสรางดังกลาวไมใหเคลื่อนที ่ทั้งยังไดมีการกอสรางสะพานปรับระดับเชื่อมสิ่งตอสรางดังกลาว
กับพ้ืนดินริมฝงแมนํ้าเจาพระยา ตอทอประปาและสายเคเบิ้ลไฟฟาสําหรับใชในเรือดังกลาว 
ในลักษณะม่ันคงถาวร  นอกจากนี้ ยังปรากฏขอเท็จจริงเห็นไดจากเอกสารประชาสัมพันธ
โครงการตอสรางสํานักงานลอยน้ําของผูฟองคดีวา ผูฟองคดีมีเจตนาที่จะใชประโยชนสิ่งตอสราง
ดังกลาวเปนสํานักงานลอยน้ําโดยใหจอดอยูกับที่มาแตแรก และตั้งแตผูฟองคดีสรางสิ่งตอสราง
แลวเสร็จเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูฟองคดีก็ไมไดมีการเคลื่อนยายสิ่งตอสรางไปที่อ่ืนอีก  ดังนั้น  
เม่ือพิจารณาสิ่งตอสรางของผูฟองคดีโดยไมแยกสวน แตพิจารณาถึงสวนประกอบตาง ๆ 
ดังกลาวขางตนอยางเปนองครวมประกอบกับเจตนาแทจริงของผูฟองคดีแลว วิญูชนยอม 
ลงความเห็นไปในทางเดียวกันวา สิ่งตอสราง “แพธรรมาคาร” ของผูฟองคดี มีลักษณะเปน 
สิ่งลวงล้ําลํานํ้าตามมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และเม่ือส่ิงตอสราง



 
 
๔๔๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวมิใชสิ่งลวงล้ําลํานํ้าที่พึงอนุญาตไดตามขอ ๔๑๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และจอดประจํา
                                                 

๑๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ .ศ . ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 ขอ ๔ ลักษณะของอาคารและการลวงล้ําที่พึงอนุญาตได มีดังตอไปน้ี  
 (๑) ทาเทียบเรือ 
      ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลง มีชองโปรงระหวางเสาไมนอยกวา ๓ เมตร  
     ข. พื้นทาเทียบเรือในแมนํ้า ลําคลอง บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือ 
ท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอด ใหมีชองวางเพ่ือใหแสงแดดสองผานถึงพื้นนํ้า 
ใตทาได และไมมีส่ิงกอสรางอื่นใดบนพื้นทาเทียบเรือ นอกจากส่ิงกอสรางที่จําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเทียบเรือน้ัน 
    ค. ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทาเม่ือนํ้าลงต่ําสุด ลึกกวาอัตรากินนํ้าลึกเต็มที่ของเรือ 
ที่เขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแตทั้งน้ีตองไมเกิน ๑ ใน ๓ ของความกวาง 
ของแมนํ้า 
  ง. ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝง 
      จ. ทาเทียบเรือท่ีผานชายหาดตองไมปดก้ันการที่ประชาชนจะใชสอย หรือเดินผานชายหาด 
 (๒) สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ 
      ก. สะพานปรับระดับตองมีขนาดที่เหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชัน
ของสะพานตองไมมากกวา ๑.๒ เม่ือนํ้าลงต่ําสุด 
      ข. โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมีอัตราการลอยตัวสูง โดยเม่ือ 
รับนํ้าหนักสูงสุดแลวพื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับนํ้าไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกดาน 
ยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับสะพานปรับระดับ 
 (๓) สะพานขามแมนํ้าหรือสะพานขามคลอง 
      ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลง 
     ข. ตองมีความสูงและความกวางของชองลอดใตสะพานตามที่อธิบดีกรมเจาทากําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 (๔) ทอหรือสายเคเบิล 
      ก. การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ตองฝงทอหรือสายเคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา 
๕๐ เซนติเมตร โดยมิใหสวนใดสวนหน่ึงของทอหรือสายเคเบิลพนข้ึนมาเหนือพื้นดิน 
      ข. การปกเสาไฟฟาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน และการปกเสา 
วางทอนํ้าประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะลายคลึงกัน ใหปกเสาใหชิดแนวขอบฝงมากที่สุด เพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ 
 (๕) เข่ือนกันนํ้าเซาะ 
      ก. ตองมีรูปแบบท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองนํ้า ตลิ่ง และบริเวณขางเคียง 
      ข. ตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากที่สุด หากมีสวนที่ยื่นเขาไปในนํ้าใหมีเฉพาะสวน 
ที่จําเปน 
      ค. ความลาดชันของเข่ือนกันนํ้าเซาะไมเกิน ๑:๓ โดยแนวสันเข่ือนดานบนตองอยูที่แนวกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองท่ีดิน สําหรับบริเวณลํานํ้าที่แคบหรืออาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ เข่ือนตองมีลักษณะตั้งตรงและ 
ไมมีความลาดชันยื่นออกมา 
 (๖) คานเรือ 
     แนวรางรองรับเรือตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญที่สุดท่ีคานเรือน้ันจะสามารถรับซอม
ทําไดในเวลานํ้าลงต่ําสุด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๔๓ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยูริมแมนํ้าเจาพระยาซึ่งเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และ
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวย
กฎหมาย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งตอสรางดังกลาว จึงเปนการกระทํา 
ที่สอดคลองกับขอเท็จจริงและเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยแลว  
หาใชการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใดไม และการที่ผูฟองคดียื่นคําขอรับใบอนุญาต
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (ปกเสาผูกเรือ) และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกใบอนุญาตใหผูฟองคดี
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (ปกเสาผูกเรือ) ก็เน่ืองจากในขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาออก
ใบอนุญาตดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมทราบขอเท็จจริงวาสิ่งตอสรางของผูฟองคดีมิใชเรือ 
แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทราบขอเท็จจริงวาส่ิงตอสรางของผูฟองคดีมิใชเรือตามความเห็น 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และเห็นวาการออกใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําแมนํ้าดังกลาว 
เปนการออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายเน่ืองจากเปนการออกคําส่ังทางปกครอง
โดยอาศัยขอเท็จจริงที่ไมถูกตอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาหนาที่ผูออกคําสั่งดังกลาวและหรือ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูบังคบับญัชาของผูถูกฟองคดีที ่๑ จึงชอบที่จะเพิกถอนคําสั่งดังกลาวได 
แมวาคดีน้ีขอเท็จจริงจะปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาวา สิ่งตอสรางของผูฟองคดีมิใช “เรือ” และไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
แจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบวา ไมอาจออกใบอนุญาตใหใชเรือตามคําขอของผูฟองคดีได 
ซ่ึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูไดรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ควรไดรูวา 
การอนุญาตใหผูฟองคดีปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (ปกเสาผูกเรือ) ไมชอบดวยกฎหมาย และรูถึง
เหตุที่จะเพิกถอนคําสั่งดังกลาวตั้งแตวันนั้น แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๕๐ ใหเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (ปกเสาผูกเรือ) อันเปนการเพิกถอน 
คําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายที่เปนการใหประโยชนเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
                                                                                                                                            
 (๗) โรงสูบนํ้า 
 ก. โรงท่ีติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากที่สุด 
 ข. การตอทอสูบนํ้า เม่ือตอเชื่อมกับเครื่องสูบนํ้าแลวตองวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบนํ้าจนถึงพื้นดิน แลวจึง
วางนอนไปตามแนวพื้นดินใตนํ้า และปลายทอตองอยูต่ํากวาระดับนํ้าลงต่ําสุดไมนอยกวา ๑ เมตร 
 ๑๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   มาตรา ๔๙ ฯลฯ ฯลฯ 
   การเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแตไดรูถึงเหตุที่จะให
เพิกถอนคําส่ังทางปกครองน้ัน เวนแตคําส่ังทางปกครองจะไดทําข้ึนเพราะการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริง
ซ่ึงควรบอกใหแจงหรือการขมขูหรือการชักจูงใจโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย 



 
 
๔๔๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แตเม่ือเหตุที่ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ออกใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (ปกเสาผูกเรือ) ใหแกผูฟองคดีก็ดวยเหตุที่ผูฟองคดี
ไดแจงขอเท็จจริงในการยื่นคําขออนุญาตปกเสาผูกเรือตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาประสงคจะใชเพ่ือ
การผูกจอดเรือของผูฟองคดี ทั้งที่โดยเจตนาที่แทจริงของผูฟองคดีแลวมิไดมีเจตนาจะสราง 
สิ่งตอสรางใหเปนเรือ แตประสงคจะสรางขึ้นเพ่ือใชเปนสํานักงานลอยนํ้าที่จอดอยูกับที่ไมมีการ
เคลื่อนที่ดังเชนยานพาหนะทางน้ํา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตใหผูฟองคดีปลูกสราง
สิ่งลวงล้ําลํานํ้า (ปกเสาผูกเรือ) จึงเปนคําส่ังทางปกครองที่ทําขึ้นเพราะการปกปดขอความจริง
ซ่ึงควรบอกใหแจงของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทั้งยังไมอาจอางความเช่ือโดยสุจริต 
ในความคงอยูของคําสั่งทางปกครองดังกลาวได ตามมาตรา ๕๒๑๗ ประกอบกับมาตรา ๕๑ 
วรรคสาม๑๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําส่ังลงวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๕๐ ใหเพิกถอนใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําแมนํ้าที่ออกใหแกผูฟองคดี จึงมิใชการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาคําอุทธรณของ 
ผูฟองคดีแลวยกอุทธรณ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๑/๒๕๕๖) 
 

  องคการบริหารสวนตําบลแมจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีและบํารุงรักษา
ทางนํ้าและทางบกตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
แตในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลจะกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าอันเปนทางสัญจร 
ของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน องคการบริหารสวนตําบลจะตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาทาใหดําเนินการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าน้ัน ตามกฎหมายวาดวย 
                                                 
 ๑๗-๑๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๕๑ ฯลฯ ฯลฯ 
  ในกรณีที่เพิกถอนโดยใหมีผลยอนหลัง การคืนเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนที่ผูรับคําส่ังทางปกครองไดไป  
ใหนําบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถาเม่ือใดผูรับคําส่ังทางปกครอง
ไดรูถึงความไมชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองหรือควรไดรูเชนน้ันหากผูน้ันมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรงใหถือวา
ผูน้ันตกอยูในฐานะไมสุจริตตั้งแตเวลาน้ันเปนตนไป และในกรณีตามวรรคสาม ผูน้ันตองรับผิดในการคืนเงิน ทรัพยสินหรือ
ประโยชนที่ไดรับไปเต็มจํานวน 
  มาตรา ๕๒ คําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอน
ทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย
เน่ืองจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองได และใหนําความในมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทนภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงใหทราบถึงการเพิกถอนน้ัน 
  คาทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะตองไมสูงกวาประโยชนที่ผูน้ันอาจไดรับหากคําส่ังทางปกครองดังกลาว
ไมถูกเพิกถอน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๔๕ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเดินเรือในนานนํ้าไทยเสียกอน หาไมแลวเจาทายอมมีอํานาจสั่งใหมีการร้ือถอน 
ส่ิงลวงล้ําลํานํ้าได 
  สรุปขอเท็จจริง 

  องคการบริหารสวนตําบลบางคูวัด (ผูฟองคดี) ไดกอสรางสะพานทางเดินเทา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๑.๕ เมตร ยาวประมาณ ๔๐ เมตร ลงในคลองบางตะไนย ตําบล
บางคูวัด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หางจากชายตลิ่งประมาณ ๑.๕ เมตร เพ่ือใชเปน
ทางเขาออกของราษฎรในบริเวณดังกลาว โดยกอสรางแลวเสร็จเม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘  
ตอมา เจาของที่ดินซ่ึงตั้งอยูดานทิศใตติดคลองบางตะไนย บริเวณที่ผูฟองคดีกอสรางสะพาน
ทางเดินเทาดังกลาว ไดรองเรียนตอกระทรวงคมนาคมวา ผูฟองคดีกอสรางสะพานรุกล้ําเขาไป
ในที่ดินของตนเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกเอกชนเพียงรายเดียว หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ํา
ที่ ๒ สาขานนทบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตรวจสอบแลวพบวา ผูฟองคดีกอสรางสะพานทางเดินเทา
พิพาทรุกล้ําคลองบางตะไนยผานหนาที่ดินของผูฟองคดีโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดิน 
เปนการกอสรางลวงล้ําลํานํ้าอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาทาตามมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาทาผูรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
(ปจจุบันคือ กรมเจาทา) จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนสะพานทางเดินเทาที่กอสรางรุกล้ําเขาไป
ในคลองบางตะไนย ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งเดิม พรอมกับสงเรื่องไปใหปลัดกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
พิจารณาอุทธรณ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณายกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังและคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  แมผูฟองคดีจะมีอํานาจหนาที่โดยเฉพาะในการดูแลรักษาลําคลองบางตะไนย 
ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อันเปนการใชอํานาจในการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
ตามมาตรา ๖๗ (๑)๑๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
อยางไรก็ตาม การท่ีผูฟองคดีจะกอสรางสะพานทางเดินเทาซ่ึงเปนสิ่งลวงล้ําลํานํ้าลงในลําคลอง 

                                                 
 ๑๙ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังตอไปน้ี 
  (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
 ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๔๔๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บางตะไนยอันเปนคลองสาธารณะและเปนทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกัน ตามขอ ๑๒๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กรณียอมตองอยูภายใตบังคับบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบญัญัตฯิ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ กลาวคือ ผูฟองคดีจะตองไดรับอนุญาตจากเจาทา
ใหดําเนินการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําแมนํ้าลําคลอง ตามมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
โดยการยื่นคําขอตามแบบคํารองขอทําสิ่งลวงล้ําลํานํ้าที่อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
กําหนด เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไมไดดําเนินการขออนุญาตกอสรางสะพานทางเดินเทา
พิพาทกอนดําเนินการกอสราง กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดไว
เปนการเฉพาะ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะเจาทาผูไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี จึงมีอํานาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคําส่ังให 
ผูฟองคดีร้ือถอนสะพานทางเดินเทาพิพาทได แมตอมาขอเท็จจริงจะปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่น
คํารองขออนุญาตทําสิ่งลวงล้ําลํานํ้าตออธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี แตก็เปนการยื่น
คําขอหลังจากที่ไดมีการกอสรางสะพานทางเดินเทาพิพาทเรียบรอยแลว และเปนการขออนุญาต
หลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณยืนตามคําส่ังที่ใหร้ือถอนสะพานทางเดินเทา
พิพาทของผูถูกฟองคดีที่ ๑  อีกทั้ง กรณียังไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณา
อนุญาตใหผูฟองคดีดําเนินการกอสรางตามคําขอได ประกอบกับเจาของที่ดินซึ่งตั้งอยูริมคลอง
บางตะไนยบริเวณที่มีการกอสรางสะพานทางเดินเทาก็ยังไมไดใหความยินยอมดวย  นอกจากน้ี 
กรณีก็ไมปรากฏขอเท็จจริงแนชัดวาประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนจากสะพานทางเดินเทาพิพาท
แตอยางใด เน่ืองจากตามเอกสารทายคําใหการของผูฟองคดีปรากฏหลักฐานเฉพาะผูที่อยูอาศัย
ในบริเวณดังกลาวเพียงบางรายเทาน้ันที่ไดใชประโยชนจากสะพานทางเดินเทาดังกลาว  
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนสะพานทางเดินเทา และคําวินิจฉัยยกอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๙๒๖/๒๕๕๕) 
 
 

                                                 
 ๒๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ .ศ . ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
  ขอ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
  “ลวงล้ําลํานํ้า” หมายความวา ลวงล้ําเขาไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใตนํ้า ของแมนํ้าลําคลอง บึง อางเก็บนํ้า ทะเลสาบ 
อันเปนทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานนํ้าไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๔๗ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาศัยอํานาจตามที่ไดรับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมเจาทา ออกใบอนุญาตใหตนเองปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าเข่ือนกันนํ้าเซาะ
พรอมทาเทียบเรือขนาดเล็กริมฝงทะเล แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การดําเนินการ
กอสรางไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เจาทายอมมีอํานาจออกคําสั่ง 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่ลวงล้ําลํานํ้าน้ันได 
  สรุปขอเท็จจริง 

  เทศบาลตําบลแหลมงอบ (ผูฟองคดี) ไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเจาทา
ภูมิภาคสาขาตราด (หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๖ สาขาตราด เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ขออนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า กําแพงกันคลื่น (เขื่อนกันน้ําเซาะ) พรอมทาเทียบเรือ 
ขนาดเล็กริมฝงทะเลดานถนนหินกลาง ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงวา คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการปลูกสราง 
สิ่งลวงล้ําลํานํ้า กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี มีมติไมอนุญาต เน่ืองจากรูปแบบ 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงทําการแกไขรูปแบบแปลนโครงการ
ดังกลาว และกองชางของผูฟองคดีไดพิจารณาตรวจแบบแปลนแลวเห็นวาเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด ผูฟองคดีจึงออกใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําแมนํ้าโดยอาศัยอํานาจเจาทาตามที่ 
ไดรับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมเจาทา (อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เดิม)  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตามคําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
และลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ อนุญาตใหผูฟองคดีปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าประเภทเขื่อน 
กันนํ้าเซาะและทาเทียบเรือขนาดเล็กบริเวณหนาทะเลชุมชนหินกลาง  ตอมา ระหวางการกอสราง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีหยุดดําเนินการกระทําส่ิงลวงล้ําลํานํ้าเน่ืองจาก 
การกอสรางไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด และมีคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ตอมา ไดรับแจงวา ปลัดกระทรวง
คมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ใหยกคําอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีทั้งสามฟองแยงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหร้ือถอนเขื่อนกันนํ้าเซาะ
และทาเทียบเรือของผูฟองคดี   

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ตามขอ ๔ (๕) ข. และขอ ๔ (๕) ค. ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กําหนดให
ลักษณะของเขื่อนกันน้ําเซาะที่พึงอนุญาตไดตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิม 
มากที่สุด หากมีสวนที่ยื่นเขาไปในน้ําใหมีเฉพาะสวนที่จําเปน และความลาดชันของเขื่อนกันนํ้าเซาะ



 
 
๔๔๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตองไมเกิน ๑ : ๓ โดยแนวสันเขื่อนดานบนตองอยูที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน 
สําหรับบริเวณลํานํ้าที่แคบหรืออาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ เขื่อนตองมีลักษณะตั้งตรงและ
ไมมีความลาดชันยื่นออกมา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี มีมติไมอนุญาต
ใหผูฟองคดีปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าเน่ืองจากรูปแบบไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด ผูฟองคดี
ไดใหกองชางของผูฟองคดีทําการแกไขแบบแปลน และหลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดออกใบอนุญาต
ใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า อนุญาตใหผูฟองคดีกอสรางเขื่อนกันนํ้าเซาะและทาเทียบเรือขนาดเล็ก
บริเวณหนาทะเลชุมชนหินกลาง โดยท่ีมิไดสงแบบแปลนใหคณะกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาอีกคร้ัง เชนนี้แมผูฟองคดีจะอางวาแบบแปลนที่ผูฟองคดีแกไขใหมจะไดปรับลดพ้ืนที่ 
ที่ยื่นล้ําเขาไปในทะเลและความยาวใหนอยลงกวาเดิม โดยมีพ้ืนที่ที่ยื่นเขาไปในทะเลลดลงเหลือ 
กวางประมาณ ๔๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๕ เมตร มีพ้ืนที่ดําเนินการประมาณ ๕,๖๒๕ ตารางเมตร 
นอยลงกวาเดิม ๒,๓๗๕ ตารางเมตร ก็ตาม แตเม่ือคํานึงถึงวัตถุประสงคในการกอสรางเขื่อน 
กันน้ําเซาะก็เพ่ือเปนการปองกันการกัดเซาะของทะเลหรือลํานํ้าที่มีตอที่ดินริมลํานํ้า และ 
การท่ีกฎหมายกําหนดใหแนวสันเขื่อนดานบนตองอยูที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน
ก็เพ่ือปองกันการครอบครองพื้นที่สาธารณประโยชนนอกเหนือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ของผูกอสราง  ดังน้ัน การกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าของผูฟองคดีโดยมีพ้ืนที่ยื่นล้ําเขาไปในทะเล
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง จึงยังคงเปนการกอสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าที่มีสวนของโครงสรางยื่นเขาไป
ในทะเลโดยไมจําเปนและมีแนวสันเขื่อนดานบนไมอยูที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน 
ทําใหเขื่อนดังกลาวมีลักษณะเปนการถมทะเลภายในนานน้ําไทยเพ่ือใชประโยชนเปนลานจอดรถ 
โดยมิไดมีวัตถุประสงคหลักในการปองกันน้ําทะเลกัดเซาะท่ีดินริมชายฝงรวมถึงมิไดปลูกสราง
เพ่ือประโยชนของทางราชการดังที่ผูฟองคดีกลาวอาง การกอสรางเขื่อนกันน้ําเซาะของผูฟองคดี
จึงไมถูกตองตามขอ ๔ (๕) ข. และขอ ๔ (๕) ค.ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ  
สําหรับในสวนของการกอสรางทาเทียบเรือขนาดเล็ก น้ัน  ตามคําสั่งกรมการขนสงทางนํ้าและ
พาณิชยนาวี ที่ ๑๘๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ เร่ือง แนวทางการพิจารณา 
สิ่งลวงล้ําลํานํ้า ขอ ๑.๑.๑ กําหนดใหการออกแบบทาเทียบเรือขนาดไมเกิน ๒๐ ตันกรอสส  
ใหสวนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝง นอยที่สุดเทาที่จําเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตาม
สมควรและความเปนไปได เพ่ือมิใหทาเทียบเรือยื่นออกมามากเกินความจําเปน และมีความลึก
ของน้ําหนาทาขณะน้ําลงต่ําสุดเพียงพอใหเรือเขาเทียบทาโดยปลอดภัย ขอ ๑.๒.๑ กําหนดให
ทาเทียบเรือตองมีโครงสรางแข็งแรง ความแข็งแรงพ้ืนทาเทียบเรือสามารถรับนํ้าหนักไดเทาใด 
ทาเทียบจะตองแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือที่เขาเทียบ โดยปกติทาเทียบเรือตองมี
พุกผูกเรือและอุปกรณกันเรือกระทบทาที่เหมาะสม และขอ ๑.๒.๕ กําหนดใหมีมาตรการและ
อุปกรณประจําทาในดานการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการนําเรือเขา-ออก



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๔๙ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทาเทียบเรือ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การกอสรางทาเทียบเรือของผูฟองคดีมีความลึกของ
นํ้าหนาทาขณะน้ําลงต่ําสุดไมเพียงพอใหเรือเขาเทียบทาไดโดยปลอดภัย รวมถึงไมมีพุกผูกเรือ
และอุปกรณกันเรือกระทบทาที่เหมาะสมซ่ึงถือเปนลักษณะของทาเทียบเรือตามปกติที่จะตองมี
เพ่ือรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการนําเรือเขา-ออกทาเทียบเรือ กรณีจึง 
ไมถูกตองตามขอ ๑.๑.๑ และ ขอ ๑.๒.๑ ประกอบกับ ขอ ๑.๒.๕ ของคําส่ังกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวีดังกลาว  ดังน้ัน การกอสรางเขื่อนกันน้ําเซาะและทาเทียบเรือขนาดเล็กของ 
ผูฟองคดี จึงเปนการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทยฯ 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูฟองคดีร้ือถอน
เขื่อนกันน้ําเซาะและทาเทียบเรือดังกลาวไดตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลํานํ้าจึงเปนการ
ออกคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําวินิจฉัยใหยกคําอุทธรณของ
ผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดกอสรางเข่ือน
กันน้ําเซาะและทาเทียบเรือขนาดเล็ก โดยฝาฝนมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในนานน้ําไทยฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาวออกจาก
ทะเลภายในนานนํ้าไทยโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการรื้อถอนใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
จึงฟองแยงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหร้ือถอนเขื่อนกันน้ําเซาะและทาเทียบเรือของ 
ผูฟองคดี  ดังน้ัน ศาลจึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีดําเนินการรื้อถอนเขื่อนกันน้ําเซาะและทาเทียบเรือ
ดังกลาวไดภายในเวลาที่กําหนด แตหากผูฟองคดีไมร้ือถอนภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูจัดการใหมีการร้ือถอนได โดยใหผูฟองคดี 
เปนผูเสียคาใชจายในการรื้อถอน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสองและวรรคสาม๒๑  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  พิพากษายกฟองของผูฟองคดี และใหผูฟองคดีร้ือถอนสิ่งปลูกสราง

                                                 
 ๒๑ พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๑๑๘ ทวิ ฯลฯ ฯลฯ 
  ถาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาตามวรรคหน่ึง หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง และเจาทา
ไดปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ันครบสิบหาวันแลว ใหเจาทารองขอตอศาลเพื่อมีคําส่ังใหมีการร้ือถอนอาคารหรือส่ิงอื่นใดน้ัน 
ถาขอเท็จจริงในทางพิจารณาฟงไดวามีการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ 
ส่ิงอื่นใด ใหศาลมีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผูร้ือถอน ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองไมร้ือถอนตามกําหนดเวลา
ในคําส่ังศาล หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ใหศาลมีคําส่ังใหเจาทาเปนผูจัดการใหมีการร้ือถอน 
  ในกรณีที่เจาทาเปนผูจัดการใหมีการร้ือถอนตามคําส่ังศาลตามวรรคสามใหเจาทาใชความระมัดระวังตามควรแก
พฤติการณ โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใดจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากเจาทาไมได และเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือส่ิงอื่นใดตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
  ฯลฯ ฯลฯ 



 
 
๔๕๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เขื่อนกันนํ้าเซาะและทาเทียบเรือขนาดเล็กบริเวณริมถนนหินกลาง หมูที่ ๑ ตําบลแหลมงอบ 
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ออกจากทะเลอาวไทยภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
หากไมมีการร้ือถอนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปนผูจัดการใหมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาว โดยใหผูฟองคดีเสียคาใชจายในการรื้อถอน 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๘) 
 

  การวางทอสงกาซธรรมชาติซึ่งตองทําการวางทอในทะเลภายในนานนํ้าไทย
และบนชายหาด ผูดําเนินการกอสรางตองยื่นคําขออนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า
และตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพรอมคําขออนุญาตตอกรมเจาทาตามมาตรา ๑๑๗ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ประกอบกับขอ ๒ วรรคหน่ึง (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  
  การที่คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
ทอสงกาชธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ในประเด็นเทคนิควิชาการ ยกเวนประเด็นดานสังคม 
ใหนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อใหไดรับการแกไขในระดับนโยบาย 
โดยมิไดมีมติส่ังใหบริษัทที่เสนอรายงานฯ แกไขเพ่ิมเติมรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมหรือจัดทํารายงานดังกลาวใหมทั้งฉบับตามแนวทางหรือรายละเอียดใด ๆ 
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แมจะถือไดวาเปนการใหความเห็นชอบที่ไมครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนด อันเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติก็ตาม 
แตกรณีน้ีถือไดวา คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบตอรายงานดังกลาวแลวตาม
มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน การที่กรมเจาทาออกใบอนุญาต
ใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าใหแกผูขออนุญาต จึงไมเปนการออกใบอนุญาตโดยสําคัญผิด
ในขอเท็จจริงเก่ียวกับผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
คณะกรรมการดังกลาวแตอยางใด 

  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้าไมมีกฎหมาย
กําหนดวาจะตองจัดใหมีการทําประชาพิจารณ และแมจะมีการจัดทําประชาพิจารณ  
แตผูมีอํานาจพิจารณาก็สามารถใชดุลพินิจเปนอยางอ่ืนที่แตกตางไปจากผลรายงาน
ประชาพิจารณได   ดังน้ัน  การที่ เจาทามิไดนํารายงานผลการทําประชาพิจารณ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๕๑ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตจึงเปนดุลพินิจของกรมเจาทาที่จะกระทําได
และไมเปนเหตุใหกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตบกพรองในข้ันตอนหรือวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญแตอยางใด 
  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีทั้งสิบเจ็ดมีภูมิลําเนาอยูที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่มีการ
ดําเนินการตามโครงการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย โดยการวางทอจาก 
ในทะเลบริเวณอาวไทยเชื่อมตอกับบนบกมีจุดขึ้นฝงในบริเวณอําเภอดังกลาว และไดมีการรวม
จัดตั้งบริษัท ท. ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางไทยกับมาเลเซียใหเปนผูดําเนินการตามโครงการ
ขางตนซึ่งจะตองมีการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยบริษัท ท. ไดเสนอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการทอสงกาซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย  
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดตรวจสอบรายงานแลว 
จึงไดเสนอตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ดานโครงการโครงสรางพ้ืนฐานและอ่ืน ๆ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติในการประชุมใหความเห็นชอบตอรายงานดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไดมีหนังสือแจงบริษัท ท. วา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติเห็นชอบตอรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการดังกลาวแลว  ตอมา บริษัท ท. ไดมีหนังสือถึง 
กรมเจาทา (กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ยื่นคําขออนุญาตใช
พื้นที่สําหรับการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติและคํารองขอทําสิ่งลวงล้ําแมนํ้า ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไดออกใบอนุญาตใหแกบริษัท ท. ทําการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติ ผูฟองคดีทั้งสิบเจ็ด 
เห็นวา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เก่ียวกับการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนมติที่ 
ไมชอบดวยกฎหมาย และการออกใบอนุญาตของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมถูกตองตามขั้นตอนวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวธิี
ประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงไดยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขอใหเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทั้งสิบเจ็ดทราบ 
แตอยางใด ผูฟองคดีทั้งสิบเจ็ดจึงไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่อนุญาตใหบริษัท ท. ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า ประเภทวางทอ
กาซธรรมชาติ  

 



 
 
๔๕๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  การวางทอสงกาซธรรมชาติตามโครงการทอสงกาซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย  
ตองทําการวางทอในทะเลภายในนานน้ําไทยและบนชายหาดของทะเลดังกลาว จึงตองไดรับ
อนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ําเขาไปในน้ําจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอน ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แตกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะออกใบอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวได เจาของโครงการผูขออนุญาตจะตองเสนอรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ พรอมคําขออนุญาตดวย ตามขอ ๒ วรรคหน่ึง (๖)๒๒ 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในนานน้ําไทยฯ ซ่ึงตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง๒๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหผูขออนุญาตตองเสนอรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ และมาตรา ๔๙๒๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

                                                 
 ๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ .ศ . ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
 ขอ ๒ ผูใดประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดลวงล้ําลําแมนํ้า ใหยื่นคําขอตามแบบท่ีอธิบดี 
กรมเจาทากําหนด โดยระบุวัตถุประสงคในการใชอาคารหรือส่ิงอื่นใดที่ขออนุญาตพรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปน้ี 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 (๖) รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมซ่ึงตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 ๒๓-๒๔ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๔๘ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๔๖ 
เปนโครงการหรือกิจการซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย กอนเร่ิมการกอสรางหรือดําเนินการ ใหบุคคล 
ผูขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตอเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายน้ัน และตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในการเสนอรายงานดังกลาวอาจจัดทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบ้ืองตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได 
 ฯลฯ ฯลฯ 
  มาตรา ๔๙ การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา ๔๘ ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในส่ีสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการให 
ความเห็นชอบแลว 
  ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการ 
ใหความเห็นชอบแลว ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายส่ังอนุญาตแกบุคคลซ่ึงขออนุญาตได 
  ในกรณีที่คณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาที่รอการส่ังอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาต
ไวกอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการส่ังใหทําการ
แกไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําใหมทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด 
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กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองพิจารณาและใหความเห็นชอบรายงานดังกลาว หากเห็นวา
รายงานมีขอบกพรองก็จะตองสั่ ง ใหผู เสนอจัดทําใหมห รือแกไข  แต โดยที่ประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๓๕ กําหนดแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมไวตามเอกสาร 
ทายประกาศหมายเลข ๒ กําหนดหัวขอแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ไว ๔ กรณี คือ ๑. กรณีทรัพยากรกายภาพ ๒. กรณีทรัพยากรชีวภาพ ๓. คุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย และ ๔. คุณคาตอคุณภาพชีวิต ซ่ึงกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา
เปนประเด็นทางวิชาการ สวนกรณีที่ ๓ และกรณีที่ ๔ เห็นวาเปนประเด็นดานสังคม เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไดมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการทอสงกาชธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ในประเด็นเทคนิควิชาการ ยกเวนประเด็นดานสังคม 
ซ่ึงมีการจัดทํารายงานประเด็นนี้ไวในรายงานดวยใหนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เพ่ือใหไดรับการแกไขในระดับนโยบาย โดยมิไดมีมติสั่งใหบริษัท ท. แกไขเพ่ิมเติมรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือจัดทํารายงานดังกลาวใหมทั้งฉบับตามแนวทางหรือ
รายละเอียดใด ๆ ถือไดวาเปนการใหความเห็นชอบตอเน้ือหาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการทอสงกาชธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ไมครบถวนตามที่กฎหมายวาดวย 
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดไว จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ แตเน่ืองจากมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติฯ กําหนดใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานดังกลาว
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานดังกลาว หากมิไดพิจารณา 
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ  ดังน้ัน 
เม่ือปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดใหความเห็นชอบตอรายงานดังกลาวในประเด็นดานสังคม
โดยมิไดสั่งใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรายงานดังกลาว จึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใหความเห็นชอบ
ตอรายงานดังกลาวแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดี
                                                                                                                                            
  เม่ือบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมซ่ึงไดทําการแกไขเพ่ิมเติมหรือไดจัดทําใหม
ทั้งฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอ
รายงานดังกลาว แตถาคณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการ
ผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาท่ีดังกลาวส่ังอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตได 
  ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือกิจการ 
ตามประเภทและขนาดที่ประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๖ ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในการขอตออายุ
ใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการน้ัน ตามวิธีการเชนเดียวกับการขออนุญาตดวยก็ได 
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ที่ ๒ วามีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของบริษัท ท. และบริษัท ท. 
ไดสงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตใหแกบริษัทฯ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณา
แลวเห็นวา ผูขออนุญาตย่ืนเอกสารประกอบในการขออนุญาตครบถวน  อีกทั้ง การวางทอ 
สงกาซธรรมชาติไมกีดขวางทางน้ํา ไมเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสน้ํา อยูในหลักเกณฑ 
ที่สามารถออกใบอนุญาตใหไดตามขอกําหนดในกฎกระทรวง จึงออกใบอนุญาตให จึงไมเปน
การออกใบอนุญาตโดยสําคัญผิดในขอเท็จจริงเก่ียวกับผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูถูกฟองคดีที่ ๒  

  นอกจากน้ี ไมปรากฏวามีการกําหนดใหระบบการขนสงปโตรเลียมและนํ้ามัน
เชื้อเพลิงทางทอทุกขนาด เปนโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง 
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสอง๒๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐  อีกทั้ง ในขณะที่เกิดเหตุแหงการฟองคดีน้ียังไมมีกฎหมายอนุวัตใหเปนไป
ตามบทบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน จึงทําใหไมมีกฎหมายที่จะพิจารณาวาการกระทําใดเขาขาย 
อันเปนการขัดตอบทบัญญัติดังกลาวหรือไม อยางไร และถือวาการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว
กระทําไดเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้นบัญญัติไวเทาน้ัน ซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
ไดมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมแลว สําหรับในสวนที่กําหนด 
ใหมีองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการตามโครงการดังกลาว ยังไมมีการตรากฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไว จึงยังไมอาจใชบังคับได  ดังนั้น การพิจารณาออกใบอนุญาต
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมจําตองใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชน 
ดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมใหความเห็น
ประกอบกอนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่ กําหนดไว ในมาตรา ๕๖  วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญฯ แตอยางใด  นอกจากน้ัน การออกใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทยฯ  
ไมใชการดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบลหรือการจัดทําบริการสาธารณะ 

                                                 
 ๒๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
  มาตรา ๕๖ ฯลฯ ฯลฯ  
  การดําเนินโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพส่ิงแวดลอมจะกระทํามิได เวนแต
จะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมทั้งไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชน 
ดานส่ิงแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานส่ิงแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว 
ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  ฯลฯ ฯลฯ 
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ที่จะตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ ตามนัยมาตรา ๖๙๒๖ แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ  อีกทั้ง ขอเท็จจริงยังปรากฏวา จังหวัดสงขลาไดมีประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 
ของโครงการทอสงกาซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยไดมีการแตงตั้ง
ใหมีผูแทนองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามบทบัญญัติดังกลาว
เขารวมเปนคณะกรรมการชุดน้ีดวย จึงถือเปนกรณีที่มีการจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เขาไปมีสวนรวมตามสมควรแลว และแมความในมาตรา ๒๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้น บัญญัติวา เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย  
(๓) กําหนดใหมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ดวย แตในขณะท่ี
เกิดเหตุแหงการฟองคดียังไมมีการอนุวัตใหเปนไปตามความในมาตราดังกลาวเชนกัน  ดังน้ัน 
จึงไมมีหลักเกณฑและวิธีการที่จะใชบังคับอยางชัดเจน   
  สําหรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
โดยวิธีประชาพิจารณฯ น้ัน ใชบังคับเฉพาะโครงการหรือกิจการที่จัดทําโดยรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
โครงการรวมกับเอกชนเทาน้ัน ไมครอบคลุมถึงโครงการหรือกิจการที่จัดทําโดยเอกชนแตอยางใด 
ประกอบกับเปนดุลพินิจของหนวยงานที่จะเลือกใหมีการจัดใหมีการประชาพิจารณหรือไมก็ได
ตามที่เห็นสมควร มิใชตองจัดใหมีการประชาพิจารณในทุกกรณี และแมจะปรากฏขอเท็จจริงวา
มีการจัดทําประชาพิจารณในเรื่องน้ีโดยกระทรวงอุตสาหกรรม แตการจัดทําประชาพิจารณน้ัน
เปนเพียงกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ของผูมีอํานาจ มิใชเปนมติหรือคําชี้ขาดอันเปนผลบังคับใหผูมีอํานาจพิจารณาจําตองใชดุลพินิจ
ผูกพันกับผลรายงานการประชาพิจารณดังกลาวแตอยางใด หากแตผูมีอํานาจในการพิจารณา 
ยังสามารถที่จะใชดุลพินิจเปนอยางอ่ืนในทางที่แตกตางไปจากผลรายงานประชาพิจารณก็ยอมมี
อํานาจกระทําได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดนํารายงานผลการทําประชาพิจารณที่จัดทํา
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตจึงเปนดุลพินิจที่สามารถ 
จะกระทําได และไมเปนเหตุที่ทําใหกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตดังกลาวบกพรองในขั้นตอน
                                                 
 ๒๖ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   มาตรา ๖๙ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ น้ัน ไมเปน
การตัดอํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน
ของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีน้ีหากองคการบริหาร 
สวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็น
ขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการน้ันดวย 
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หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๖๓/๒๕๕๖) 

 

      ๒.๒ การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 

  พระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ มีเจตนารมณในการ
สงเสริมและคุมครองกิจการพาณิชยนาวีของประเทศใหผูประกอบการขนสงทางทะเล
ของประเทศสามารถแขงขันในการขนสงทางเรือระหวางประเทศได โดยตามมาตรา ๑๗
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดใหการสั่งหรือนําเขาหรือสงของออกไปยังตางประเทศในบางกรณีที่มีเรือไทยเดินอยู
ตองบรรทุกโดยเรือไทย ซึ่งเปนมาตรการพัฒนากองเรือพาณิชยของประเทศไทย 
ใหสามารถแขงขันในการขนสงทางเรือระหวางประเทศได แตเน่ืองจากการที่จะให
ผูประกอบการขนสงทางทะเลของไทยซื้อเรือทั้งลํามาประจํากองเรือของตนมีราคาสูง 
จึงเปนไปไดยาก  ดังน้ัน มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงไดบัญญัติให
ผูประกอบการขนสงทางทะเลสามารถเชาเรือเพื่อเสริมจํานวนเรือในเสนทางที่มีเรือ 
ของตนเดินรับขนของอยูเปนปกติ โดยเรือที่เชาจะไดรับสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับ
เรือไทย อันเปนมาตรการเพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการกิจการขนสงทางทะเลของไทย
สามารถที่จะจัดหาเรือมาเสริมกองเรือเพื่อแขงขันกับการขนสงทางเรือระหวางประเทศได 
ซึ่งความสามารถในการแขงขันการขนสงทางเรือระหวางประเทศนั้น ตองพิจารณาจาก
ปริมาณและปริมาตรบรรทุกของกองเรือพาณิชยน้ันเปนสําคัญ มิใชพิจารณาวากองเรือ
พาณิชยน้ันมีเรือในสังกัดจํานวนก่ีลําแตเพียงอยางเดียว  ดังน้ัน ความหมายของคําวา 
การเชาเรือเพื่อเสริมจํานวนเรือ จึงหมายถึงการเชาเรือเพื่อขยายความสามารถหรือปริมาณ
การบรรทุกสินคาของกองเรือพาณิชยมิใชการเชาเรือเพื่อขยายปริมาณจํานวนเรือในสังกัด
เทาน้ัน  ดังน้ัน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตให
ผูประกอบการขนสงทางทะเลเชาและใชเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยในการขนสงทางทะเล 
โดยไดรับสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่กําหนดให
การเชาระวางเรือ (Space/Slot Charter) หรือแลกเปลี่ยนการเชาระวางเรือ (Slot Exchange) 
ไดรับสิทธิเชนเดียวกับการเชาเรือทั้งลํา จึงมิใชเปนการเพ่ิมเติมสิทธิอ่ืนใหมนอกเหนือจาก
ที่มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวีฯ บัญญัติไว แตอยางใด  
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สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนบริษัทผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศและไดขายระวางเรือและ
รับจางจัดการขนสงสินคาของบริษัท อ. และบริษัท ฮ. จากประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันโดยเรือตางประเทศ เพ่ือสงมอบแกบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๒๗ กําหนดใหการขนของใหรัฐวิสาหกิจโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและ
สามารถใหบริการรับขนได ตองบรรทุกโดยเรือไทย ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การพาณิชยนาวีฯ และตามขอ ๒ (๖) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง กําหนดเสนทางเดินเรือ
ที่ผูสั่งหรือนําเขาของมาจากตางประเทศตองบรรทุกของน้ันโดยเรือไทย สําหรับกรณีที่บุคคล 
ซ่ึงเปนคูสัญญากับทางราชการ องคการของรัฐ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูสั่งหรือ
นําเขา ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ กําหนดใหเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถ
ใหบริการรับขนของจากประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
เปนเสนทางที่ตองบรรทุกโดยเรือไทย ซ่ึงการจะนําเขาสินคาดังกลาวเขาประเทศไทย หากไมมี
เรือไทยใหบริการ จะตองขอยกเวนการใชเรือไทยและขอใชเรือตางประเทศแทน ตามมาตรา ๑๙ 
ประกอบมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตสิงเสริมการพาณิชยนาวฯี ซ่ึงจะทําใหไมเสียคาธรรมเนียม
พิเศษสองเทาของคาระวาง ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูฟองคดีจึงไดยื่น 
คําขอรับหนังสืออนุญาตบรรทุกของหรือนําเขาสินคามาจากตางประเทศโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  
ตอมา เจาหนาที่สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี กรมการขนสงทางน้ํา 
และพาณิชยนาวี ไดแจงผูฟองคดีวาไมอนุญาตตามคําขอ ผูฟองคดีจึงโตแยงใหสํานักสงเสริม
การขนสงทางนํ้าและการพาณิชยนาวีพิจารณาทบทวน สํานักสงเสริมการขนสงทางน้ํา 
และการพาณิชยนาวีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ไมอนุญาตตามคําขอของผูฟองคดี ตามขอ ๓ 
ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบการขนสง
ทางทะเลเชาและใชเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยในการขนสงทางทะเลโดยไดรับสิทธิและประโยชน
เชนเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ผูฟองคดีเห็นวา ประกาศดังกลาวออกโดยขัดกับ
เจตนารมณของบทบัญญัติในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวีฯ 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศดังกลาว และเพิกถอน
หนังสืออนุญาตที่กระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ออกใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ และผูประกอบการขนสงทางทะเลรายอื่นเชาและใชเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยโดยไดรับสิทธิและ
ประโยชนเชนเดียวกับเรือไทย 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือพิจารณาจากเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวีฯ 
ตามหมายเหตุทายพระราชบัญญัติที่ระบุวา การพาณิชยนาวี อันไดแก การขนสงทางทะเล  
การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอูเรือ และกิจการทาเรือ มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงรัฐจําเปนตองควบคุม ทํานุบํารุง และสงเสริมใหเจริญยิ่งขึ้น 
เพ่ือใหสามารถสนองความตองการของประเทศได และมีมาตรการตาง ๆ เพ่ือใชในการสงเสริม
และคุมครองการพาณิชยนาวีของไทยใหเจริญกาวหนาสามารถสนองความตองการของประเทศ 
และสามารถแขงขันในการขนสงทางเรือระหวางประเทศได กรณีจึงเห็นไดวาพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพาณิชยนาวีฯ มีเจตนารมณในการสงเสริมและคุมครองกิจการพาณิชยนาวขีองประเทศ
ใหผูประกอบการขนสงทางทะเลของประเทศสามารถแขงขันในการขนสงทางเรือระหวางประเทศได 
ซ่ึงมาตรการพัฒนากองเรือพาณิชยของประเทศไทยใหสามารถแขงขันในการขนสงทางเรือ
ระหวางประเทศไดปรากฏชัดเจนตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยไดใหอํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวง กําหนดใหการสั่งหรือนําเขาหรือสงของ
ออกไปยังตางประเทศในบางกรณีที่มีเรือไทยเดินอยูตองบรรทุกโดยเรือไทย และไดมีการตรา
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๔ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๒๗) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบรรทุกโดยเรือไทยดังกลาว และเนื่องจากเรือเดินทะเลมีราคาสูงมาก การที่จะใหผูประกอบการ
ขนสงทางทะเลของไทยซื้อเรือทั้งลํามาประจํากองเรือของตนจึงเปนไปไดยาก มาตรา ๒๑ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวีฯ จึงไดบัญญัติใหผูประกอบการขนสงทางทะเลสามารถ
เชาเรือเพ่ือเสริมจํานวนเรือในเสนทางที่มีเรือของตนเดินรับขนของอยูเปนปกติ โดยเรือที่เชาจะ
ไดรับสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับเรือไทย อันเปนมาตรการเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ
กิจการขนสงทางทะเลของไทยสามารถที่จะจัดหาเรือมาเสริมกองเรือเพ่ือแขงขันกับการขนสง
ทางเรือระหวางประเทศไดตามเจตนารมณที่ปรากฏในหมายเหตุทายพระราชบัญญัติดังกลาว 
ซ่ึงความสามารถในการแขงขันการขนสงทางเรือระหวางประเทศนั้น ตองพิจารณาจากปริมาณ
และปริมาตรบรรทุกของกองเรือพาณิชยน้ันเปนสําคัญ มิใชพิจารณาวากองเรือพาณิชยน้ันมีเรือ
ในสังกัดจํานวนกี่ลําแตเพียงอยางเดียว  ฉะน้ัน การที่จะพัฒนากองเรือพาณิชยของประเทศไทย
ใหสามารถแขงขันกับกองเรือพาณิชยของประเทศอ่ืนได จึงตองขยายความสามารถหรือปริมาณ
การบรรทุกสินคาของกองเรือพาณิชยของประเทศใหมากขึ้นดวย  ดังนั้น ความหมายของคําวา 
การเชาเรือเพ่ือเสริมจํานวนเรือตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวีฯ 
จึงหมายถึงการเชาเรือเพ่ือขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินคาของกองเรือ
พาณิชยเปนสําคัญ มิใชการเชาเรือเพ่ือขยายปริมาณจํานวนเรือในสังกัดเทาน้ัน ซ่ึงการเชาเรือ
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เพ่ือขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินคาของกองเรือพาณิชย ยอมสามารถกระทําได
โดยการเชาเรือทั้งลําหรือเชาระวางเรือบางสวน เพ่ือใหมีปริมาณการบรรทุกของกองเรือให 
มากขึ้นก็ได มิใชจํากัดเพียงการเชาเรือทั้งลําเทาน้ัน เพราะการเชาระวางบางสวนก็เปนวิธีการหน่ึง
ที่ผูประกอบการขนสงทางทะเลจะเพ่ิมความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกของกองเรือได
เชนเดียวกัน สวนการที่ผูประกอบการขนสงทางทะเลจะเลือกการเชาเรือตามสัญญาเชาเรือ 
เพ่ือการเดินทางเที่ยวเดียวหรือหลายเที่ยว (Voyage Charter party) สัญญาเชาเรือเพ่ือกําหนด
ระยะเวลาหนึ่ง (Time Charter party) หรือสัญญาเชาเรือเปลา (Bareboat or Demise Charter 
party) ก็ขึ้นอยู กับความเหมาะสมในทางธุรกิจ ซ่ึงสัญญาเชาทั้ งสามประเภทดังกลาว 
มีภาระหนาที่ของผูเชาและผูใหเชาแตกตางกัน ตลอดจนคาใชจายที่แตกตางกันดวย  ดังน้ัน  
การที่ ขอ ๓.๓ ของประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตให
ผูประกอบการขนสงทางทะเลเชาและใชเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยในการขนสงทางทะเลโดยไดรับสิทธิ
และประโยชนเชนเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ กําหนดใหการเชาระวางเรือ 
(Space/Slot Charter) หรือแลกเปลี่ยนการเช าระวางเ รือ  (Slot Exchange) ได รับสิทธิ
เชนเดียวกับการเชาเรือทั้งลํา จึงมิใชเปนการเพ่ิมเติมสิทธิอ่ืนใหมนอกเหนือจากที่มาตรา ๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวีฯ บัญญัติไวแตอยางใด  อีกทั้ง ยังสอดคลองกับ
ประเพณีปฏิบัติทางการคาของการขนสงทางทะเลของนานาประเทศ เพราะการจะเชาเรือทั้งลํา
หรือเชาระวางเรือบางสวนจะขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ตองบรรทุกลงเรือและความเหมาะสม
ในทางธุรกิจ เน่ืองจากในปจจุบันเรือเดินทะเลลวนมีขนาดใหญและมีคาใชจายในการเดินเรือสูง 
การเชาเรือทั้งลําจะเปนการเพ่ิมคาใชจายของผูประกอบการขนสงทางทะเลเปนอยางมาก 
จนไมสามารถที่จะเชาเรือทั้งลําได และหากตองถือวาการเชาเรือตามบทบัญญัติดังกลาว 
หมายถึงตองเชาเรือทั้งลําเทาน้ัน ก็จะเปนการสรางภาระใหกับผูประกอบการขนสงเกินสมควร 
ไมสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวีฯ ที่ตองการใหมี
มาตรการเพื่อสงเสริมการพาณิชยนาวีของประเทศไทยใหเจริญกาวหนาและสามารถแขงขัน 
ในการขนสงทางเรือระหวางประเทศได และเม่ือพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวีฯ  
มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุม ทํานุบํารุง และสงเสริมการพาณิชยนาวีของไทยใหเจริญกาวหนา
สามารถสนองความตองการของประเทศ และสามารถแขงขันในการขนสงทางเรือระหวาง
ประเทศได การที่พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดมาตรการหรือการใหสิทธิประโยชน 
ตลอดจนมีมาตรการในการลงโทษทั้งทางแพงและทางอาญา ก็เปนการกําหนดเพื่อใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคดังกลาวและมีผลในทางปฏิบัติ กรณีจึงมิใชเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลและนิติบุคคลในการเลือกใชเรือในการขนสงสินคาเสนทางที่มีเรือไทยรับขนสงอยู  
ไปใหกับผูประกอบการขนสงสินคาทางทะเลที่ถือกรรมสิทธิ์เรือไทย หรือเปนการเอ้ือประโยชน
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ทางธุรกิจเฉพาะกลุมมิใชเพ่ือประโยชนของสาธารณะหรือเพ่ือประโยชนแหงรัฐแตอยางใด  
ดังนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหผูประกอบการ
ขนสงทางทะเลเชาและใชเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยในการขนสงทางทะเลโดยไดรับสิทธิและประโยชน
เชนเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในสวนที่อนุญาตใหการเชาระวางบรรทุกของเรือ
ไดรับสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับเรือไทย จึงเปนกฎที่ชอบดวยกฎหมาย และเมื่อผูฟองคดี 
มิไดอางเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายประการอื่นอีก จึงไมมีเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมาย
ที่ศาลตองพิจารณาเพิกถอนหนังสือซ่ึงอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ และ
ผูประกอบการขนสงทางทะเลรายอื่นเชาระวางเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยโดยไดรับสิทธิและประโยชน
เชนเดียวกับเรือไทย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๒/๒๕๕๖) 
  

 ๓. การคมนาคมและการขนสงทางอากาศ  
 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาคําขออนุญาต
จัดหาอากาศยานเพิ่มเติมหรือทดแทนอากาศยานที่มีอยูในการประกอบกิจการคาขาย
ในการเดินอากาศแบบไมประจํา แตในการพิจารณาคําขอดังกลาวยอมตองพิจารณาถึง
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของประกอบดวย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา อากาศยานที่ขออนุญาต
นํามาใชในกิจการเดินอากาศแบบไมประจํามีลักษณะเขาขายเปนยุทธภัณฑ ซึ่งการสั่ง
เขามา นําเขามา ผลิต หรือมีไว ตองไดรับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม และ 
เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑซึ่งมีปลัดกระทรวงกลาโหมเปน 
ประธานกรรมการไดพิจารณาแลวมีความเห็นไมอนุญาตใหนําอากาศยานดังกลาว 
มาใชในการบินบริการแกนักทองเที่ยว  ดังน้ัน การท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
มีคําสั่งไมอนุญาตใหจัดหาอากาศยานดังกลาวมาใชในกิจการเดินอากาศแบบไมประจํา 
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศแบบ 
ไมประจํา ซ่ึงตามเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตดังกลาว ขอ ๑. กําหนดใหผูรับอนุญาตดําเนินบริการ
โดยใชอากาศยานประเภทเครื่องบินปกแข็ง (Fixed Wing) ตามแบบและจํานวนที่ไดรับอนุญาต
จากผูถูกฟองคดี และผูรับอนุญาตอาจจัดหาอากาศยานเพิ่มเติมหรือทดแทนอากาศยานที่มีอยูได
ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดี)  ตอมา  
ผูฟองคดีมีหนังสือขออนุญาตนําอากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส มาใชในการประกอบกิจการ
ของผูฟองคดี กรมการขนสงทางอากาศไดพิจารณาคําขอของผูฟองคดีโดยประสานกับ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๔๖๑ 
 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ศูนยอํานวยการรวม กองบัญชาการทหารสูงสุด และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไดจัดให
มีการประชุมสวนราชการที่เก่ียวของเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวแลวเห็นวา อากาศยาน 
ที่ผูฟองคดีขออนุญาตเขาขายเปนยุทธภัณฑ ตามขอ ๑.๓ ของประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง 
กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐  
ซ่ึงตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติหามมิใหผูใดสั่งเขามา นําเขามา ผลิต 
หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึงคณะกรรมการ
ควบคุมยุทธภัณฑโดยปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการ พิจารณาแลวเห็นวา 
อากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส เขาขายเปนยุทธภัณฑ เน่ืองจากเปนอากาศยานทางทหาร
ที่ใชในการรบ และไมอนุญาตใหนํามาใชในการบินบริการแกนักทองเที่ยว  ซ่ึงตอมา ผูถูกฟองคดี
พิจารณาแลวมีคําสั่งไมอนุญาตตามคําขอของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีออกหนังสืออนุญาตใหผูฟองคดีใชอากาศยานแบบ แอล-๓๙ 
อัลบาทรอส ในการประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศตามที่ขออนุญาต 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  แมผูถูกฟองคดีจะเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาคําขออนุญาตจัดหาอากาศยาน
เพ่ิมเติมหรือทดแทนอากาศยานที่มีอยูในการประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศแบบ 
ไมประจํา แตในการพิจารณาคําขออนุญาตดังกลาวก็จะตองพิจารณาถึงกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ
ประกอบดวย เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา อากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส ที่ผูฟองคดีขออนุญาต
จัดหามาใชในการประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศแบบไมประจําของผูฟองคดี เขาขาย
เปนยุทธภัณฑ ซ่ึงมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติหาม
มิใหสั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวง
กลาโหม และเม่ือคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑโดยปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธาน
กรรมการควบคุมยุทธภัณฑ พิจารณาแลวเห็นวา อากาศยานดังกลาวเขาขายเปนยุทธภัณฑ
ตามขอ ๑.๓ ของประกาศกระทรวงกลาโหม เร่ือง กําหนดชนิดยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไมอนุญาตใหนํามาใชในการบินบริการ
แกนักทองเท่ียว ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา ในการประชุมสวนราชการที่เก่ียวของของ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ที่ประชุมมีความเห็นวาอากาศยานดังกลาวเปนอากาศยาน 
ที่สรางขึ้นเพ่ือใชในราชการทหารในการฝกขับไลและโจมตีขั้นตน สามารถติดอาวุธไดโดยไมตอง
ดัดแปลง  อีกทั้ง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานบางประเทศมีอากาศยานแบบดังกลาว
ประจําการอยู กรณีจึงฟงไดวาการอนุญาตใหนําอากาศยานดังกลาวมาใชในการบินพลเรือน 
อาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศไทย ซ่ึงการนําอากาศยานดังกลาวมาใชในกิจการ
การบินพลเรือน ยอมเกิดผลเสียตอประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนที่ไดรับจากการดําเนิน



 
 
๔๖๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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กิจการของผูฟองคดี  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีจัดหาอากาศยาน
แบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส มาใหบริการในการประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศแบบ 
ไมประจํา จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยเหตุผลและกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๔/๒๕๕๕) 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๓ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับที่ดิน 
 
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

 

๑.๑ การดําเนินการกับผูบุกรุกที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  

 เม่ือที่สงวนเลี้ยงสัตวทุงหาดยับสาธารณประโยชนยังมิไดถูกเพิกถอน 
ความเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกันโดยการตราพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาตามที่มาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกําหนด แมตอมาจะถูก
กําหนดใหอยูในเขตอุทยานแหงชาติ ก็หาเปนเหตุใหการเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกันส้ินสุดลงไม  ดังน้ัน การที่องคการบริหารสวนตําบลเขาไป
ดําเนินการกอสรางลานจอดรถเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยวในที่สงวนเลี้ยงสัตวดังกลาว 
อันถือเปนการเขาใชและเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันจากเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง 
โดยไมปรากฏวาได รับอนุญาตใหเขาดําเนินการดังกลาวจากพนักงานเจาหนาที่  
จึงเปนการกระทําที่เปนเหตุใหมีส่ิงปลูกสรางขึ้นใหมหรือมีส่ิงอ่ืนใดในอุทยานแหงชาติ 
ผิดไปจากสภาพเดิม อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  
หัวหนาอุทยานแหงชาติในฐานะพนักงานเจาหนาที่จึงมีอํานาจออกคําสั่งใหองคการบริหาร
สวนตําบลทําลายหรือร้ือถอนลานจอดรถออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหที่ดิน
กลับคืนสูสภาพเดิมได 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๔ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดิน 
ปาคลองไหโละ ปาคลองปอ และปาคลองกันตัง ในทองที่ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา และตําบล
บอนํ้ารอน ตําบลบางสัก ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ใหเปนอุทยานแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๒๔ ใชชื่อวาอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ที่สงวนเลี้ยงสัตว
ทุงหาดยับสาธารณประโยชนตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ ๓๓๙๐/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๑๔  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ พนักงานเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ
หาดเจาไหมไดตรวจสอบพื้นที่ดังกลาวพบวา องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง (ผูฟองคดี)  
ไดดําเนินการกอสรางลานจอดรถขนาดพื้นที่ ๓,๒๓๑ ตารางวา โดยถมดินพรอมบดอัดแนน 
และปูหนาดินดวยหินเกล็ดในที่สาธารณประโยชนดังกลาว อันเปนความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) 



 
 
๔๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และ (๒) แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ฐานยึดถือครอบครอง กนสราง  
แผวถางหรือเผาปา หรือทําดวยประการใด ๆ ใหเสื่อมสภาพซึ่งไมในเขตอุทยานแหงชาติ 
โดยไมไดรับอนุญาต จึงไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอกันตัง 
เพ่ือดําเนินคดีกับผูฟองคดี  และตอมา หัวหนาอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม (ผูถูกฟองคดี)  
ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ ออกคําส่ังใหผูฟองคดี
ทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ
หาดเจาไหม หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
แตไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณวาไมเห็นดวยกับคําอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีขางตน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยที่มาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังตอไปน้ี (๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
(๑๒) การทองเท่ียว และขอ ๕ (๒)๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษา 
และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดใหที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันไมวาเปนโดยสภาพที่ดินหรือ 
ทางราชการไดสงวนไวก็ตาม เชน ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว  
และที่สาธารณะประจําตําบล และหมูบาน เปนตน ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด และนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะ 
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน  
ผูฟองคดีจึงมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาที่ ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกันภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  
อยางไรก็ดี การจะใชประโยชนในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
                                                            

๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ขอ ๔ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูในบังคับของระเบียบน้ี หมายถึง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) ที่ดินที่ประชาชนใชรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการไดสงวนไวก็ตาม เชน ที่ชายตลิ่ง ทางบก 
ทางนํ้า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว และที่สาธารณะประจําตําบล และหมูบาน เปนตน 

 ขอ ๕ อํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒ ) ที่ ดินตามขอ ๔ (๒ ) ให เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด  
และนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๖๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใชรวมกันนั้น ขอ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินฯ กําหนดใหทบวงการเมืองผูขอใชจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกอน จึงจะเขาใชประโยชนในที่ดินดังกลาวได สวนขอ ๑๐ ของระเบียบ 
ฉบับเดียวกัน กําหนดใหการเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินจากการใชประโยชนอยางหนึ่ง 
เปนอีกอยางหน่ึง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการที่เก่ียวของจํานวน ๒ ฉบับ 
ไดแก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมือง 
ใชที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหน่ึง เปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓   
จึงเห็นไดวา แมผูฟองคดีจะมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่จะดําเนินกิจการตาง ๆ ในเขตพ้ืนที่
ของตน แตการเขาดําเนินการกอสรางลานจอดรถเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 
ในที่สงวนเล้ียงสัตวทุงหาดยับสาธารณประโยชน ซ่ึงแมจะถูกกําหนดเปนอุทยานแหงชาติ 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาคลองไหโละฯ แลว แตเม่ือยังมิไดมีการเพิกถอน
ความเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกันโดยการตราพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกลาวจึงยังไมพนสภาพ

                                                            
๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือเปนทรัพยสินของแผนดินน้ัน ถาไมมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควรแกกรณี 
อํานาจหนาท่ีดังวาน้ี รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูใชก็ได 
 ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  
หรือเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใชประโยชน 
อยางอื่นหรือนําไปจัดเพื่อประชาชนได ในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาท่ีดินมาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว 
การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในที่ดินน้ัน หรือที่ดินน้ันไดเปลี่ยนสภาพ
ไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว การถอนสภาพ
ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 (๒) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการ 
ของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองน้ันเลิกใช หรือไมตองการหวงหามหรือสงวนตอไป เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกา 
ถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองซ่ึงมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได แตถาจะโอนตอไป 
ยังเอกชน ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน ใหกระทําโดย
พระราชกฤษฎีกา 
 การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมีแผนที่แสดงเขตท่ีดินแนบทายพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกาน้ันดวย 



 
 
๔๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน การท่ีผูฟองคดีเขาไปดําเนินการ
กอสรางลานจอดรถในที่สงวนเลี้ยงสัตวทุงหาดยับสาธารณประโยชน อันถือเปนการเขาใช 
และเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกันจากเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง ผูฟองคดีจึงตองดําเนินการ 
ใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวกําหนด 
 นอกจากนี้ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ 
องคการบริหารสวนตําบลฯ ซ่ึงเปนบทมาตราที่กําหนดเก่ียวกับอํานาจหนาที่และกิจการ 
ที่จัดทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ยังไดกําหนดใหการทําหนาที่หรือกิจการในเขต 
องคการบริหารสวนตําบลตองอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย โดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติฯ บัญญัติวา ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด (๑) ยึดถือ 
หรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา (๒) เก็บหา นําออกไป  
ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซ่ึงไม ยางไม นํ้ามันยาง นํ้ามันสน 
แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน (๑๓) เขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  นอกจากน้ี มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
บัญญัติวา ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี เปนเหตุใหมีสิ่งปลูกสรางขึ้นใหมหรือมีสิ่งอ่ืนใด
ในอุทยานแหงชาติผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิดทําลาย
หรือร้ือถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม 
แลวแตกรณี ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไมรูตัวผูกระทําความผิด หรือเพ่ือปองกัน
หรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะกระทําการดังกลาวอยางใด
อยางหนึ่งเสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมีหนาที่ชดใชคาใชจายที่ตอง 
เสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการเสียเองนั้น  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดดําเนินการกอสรางลานจอดรถเพ่ือใหบริการแกนักทองเท่ียว โดยถมดินพรอมบดอัดแนน 
และปูหนาดินดวยหินเกล็ดในที่ดินที่สงวนเลี้ยงสัตวทุงหาดยับสาธารณประโยชนซ่ึงเปน 
อุทยานแหงชาติตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาคลองไหโละฯ โดยไมปรากฏวา
ไดรับอนุญาตใหเขาดําเนินการดังกลาวจากพนักงานเจาหนาที่กอน กรณีจึงเปนการกระทํา 
ที่เปนเหตุใหมีสิ่งปลูกสรางขึ้นใหม หรือมีสิ่งอ่ืนใดในอุทยานแหงชาติผิดไปจากสภาพเดิม  
อันฝาฝนตอพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ ผูถูกฟองคดีในฐานะพนักงานเจาหนาที่ 
จึงมีอํานาจตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ออกคําส่ังใหผูกระทําผิดทําลาย 
หรือร้ือถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหสิ่งน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม 
แลวแตกรณี  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหผูฟองคดีทําลายรื้อถอนลานจอดรถออกไป 
ใหพนอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม หรือทําใหสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม จึงมิไดเปนการกระทํา
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ ไมชอบดวยกฎหมาย สวนที่ผูฟองคดีอางวาการกอสรางลานจอดรถเปนการจัดทํา 
บริการสาธารณะเพ่ือรองรับการทองเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลตามมติของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะลิบงและเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะน้ัน ไมอาจถือเปนเหตุใหผูฟองคดี 
ไดรับการยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๐/๒๕๕๕) 
 

 เม่ือเจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการขุดสรางลําเหมืองและคันเหมือง 
ในที่ดินของตนดวยงบประมาณของทางราชการ โดยราษฎรในพื้นที่ไดใชประโยชน 
ในลําเหมืองและคันเหมืองรวมกันเรื่อยมา และเม่ือเกิดการตื้นเขินก็มีการใชงบประมาณ
ของทางราชการในการขุดลอก โดยไมมีเจาของที่ดินรายใดหามปรามหรือคัดคาน  
ลําเหมืองและคันเหมืองดังกลาวจึงเกิดข้ึนโดยการอุทิศใหของราษฎรเพ่ือใชประโยชน
รวมกันอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย แมตอมาจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินดังกลาว แตผูรับโอนยอมตอง
รับโอนทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีตอที่ดินที่รับโอนมาขางตน การที่นายอําเภอซึ่งมีหนาที่ดูแล
และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกัน มีคําสั่งใหผูรับโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินดังกลาวนําดินโคลนที่ขุดตักจากลําเหมือง
ข้ึนมาทิ้งบนคันเหมืองออกไปจากคันเหมืองสาธารณประโยชนเพื่อใหราษฎรสามารถ
สัญจรไดตามปกติ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 นายอําเภอบรรพตพิสัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับเร่ืองรองเรียนจากกํานันตําบล
บานแดนวา ราษฎรผูใชลําเหมืองเปนทางเขา-ออกเพ่ือทําการเกษตรไดรับความเดือดรอน 
จากการที่ผูฟองคดีไดวาจางรถแบคโฮมาขุดตักดินโคลนในลําเหมืองสาธารณะและนําดินโคลน
มาทิ้งบนคันเหมือง เปนเหตุใหราษฎรไมสามารถสัญจรไปมาเพื่อทําการเกษตรได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงทําการสอบสวนกรณีดังกลาว ผลปรากฏวา
พยานบุคคลไดใหการในทํานองเดียวกันวา ลําเหมืองและคันเหมืองบริเวณที่พิพาทสรางดวย
งบประมาณจากทางราชการ และราษฎรไดใชประโยชนในลําเหมืองและคันเหมืองรวมกันเรื่อยมา 
เม่ือลําเหมืองตื้นเขินก็จะใชเงินงบประมาณจากทางราชการมาขุดลอก โดยไมมีเจาของที่ดิน 
รายใดหามปรามหรือคัดคาน ซ่ึงขณะที่ผูฟองคดีไดรับโอนที่ดินมาจากบิดามารดาก็ปรากฏวา 
มีลําเหมืองและคันเหมืองอยูกอนแลว และจากการตรวจสอบพยานหลักฐานอ่ืนก็สรุปไดวา 
ลําเหมืองและคันเหมืองพิพาทเปนลําเหมืองและคันเหมืองสาธารณประโยชนที่ประชาชน 
ใชรวมกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีนําดินโคลนออกจากบริเวณคันเหมือง



 
 
๔๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สาธารณประโยชน เพ่ือใหราษฎรสามารถสัญจรเขาออกพ้ืนที่การเกษตรไดตามปกติภายใน ๑๕ วัน 
ซ่ึงผูฟองคดีไดปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวแลวโดยเสียคาใชจายเปนเงินจํานวน ๒,๒๕๐ บาท  
แตผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมถูกตอง เน่ืองจากที่ดินบริเวณพิพาทเดิม 
เปนกรรมสิทธิ์ของบิดาผูฟองคดี มิใชที่สาธารณประโยชนแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีพิจารณาวาลําเหมือง 
และคันเหมืองพิพาทเปนที่สาธารณประโยชน และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายจากการท่ี
ผูฟองคดีตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงินจํานวน ๒,๒๕๐ บาท 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษาที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง๓ 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๕ (๒) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงสรุปผลสอบขอเท็จจริงวา 
ลําเหมืองและคันเหมืองที่พิพาทเปนลําเหมืองและคันเหมืองสาธารณประโยชนที่ประชาชน 
ใชรวมกัน เน่ืองจากไดมีการขุดสรางมาเกินสิบป ซ่ึงจากหลักฐานประกอบภาพถายทางอากาศ
เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ พบวาที่ดินบริเวณพิพาทมีลําเหมืองและคันเหมือง 
ผานที่ดินทุกแปลง และราษฎรไดใชประโยชนรวมกันตลอดมาโดยไมมีผูใดคัดคาน  อีกทั้ง  
การขุดสรางก็ไดใชงบประมาณของทางราชการ และเม่ือมีการปรับปรุงซอมแซมก็ใชงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตําบล จึงเห็นไดวา ลําเหมืองและคันเหมืองพิพาทเกิดขึ้นโดยการอุทิศให
ของราษฎรเพื่อใชประโยชนรวมกันตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงแมผูฟองคดีจะรับโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินพิพาทมาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๘ แตก็ไดยอมรับวามีลําเหมืองและคันเหมืองอยูกอนที่จะรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแลว และไมไดโตแยงคัดคานการใชประโยชนของคันเหมืองที่ใชเปน 
ทางสาธารณประโยชนแตอยางใด ประกอบกับราษฎรในพ้ืนที่ตางไดใชคันเหมืองพิพาท 
เปนทางสัญจรเพ่ือประโยชนทางการเกษตรตลอดมานับแตป พ.ศ. ๒๕๑๗ พฤติการณของบิดา 

                                                            
๓ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มาตรา ๑๒๒ นายอําเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน 

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน และส่ิงซ่ึงเปนสาธารณประโยชนอื่นอันอยูในเขตอําเภอ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๖๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีถือวาเปนการอุทิศที่ดินพิพาทใหราษฎรบริเวณใกลเคียงที่อยูในตําบลบานแดน 
ใชเปนทางสัญจรไปมาเพ่ือประโยชนทางการเกษตรรวมกัน ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับโอนยอมตอง
รับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีตอที่พิพาท  ดังน้ัน เม่ือที่พิพาทเปนลําเหมืองสาธารณประโยชน
รวมกัน คันเหมืองพิพาทของผูฟองคดีจึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)๔ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีหนาที่ดูแลและคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันตามมาตรา ๑๒๒  
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินฯ ไดดําเนินการใหมี 
การสอบสวนขอเท็จจริงกอนที่ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคจะมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการดังกลาว โดยเม่ือผลการสอบสวนขอเท็จจริงสรุปไดความวา ที่ พิพาทเปน 
ทางสาธารณประโยชนรวมกันดังที่กลาวขางตน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี
นําดินโคลนออกไปจากบริเวณคันเหมืองสาธารณประโยชน เพ่ือใหราษฎรสามารถสัญจร 
ไปยังพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรไดตามปกติภายใน ๑๕ วัน จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
และมิไดเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี กรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปน
หนวยงานตนสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๖) 
 

 บุคคลที่มีสิทธิไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยทํากินในที่ ดินซึ่งเปนเขต 
อุทยานแหงชาติตองมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑและแนวทางตามที่มติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๑ กําหนด กลาวคือ ตองอยูอาศัยและทํากินหรือใชประโยชน
ในพื้นที่กอนวันที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นที่ใหเปนอุทยานแหงชาติ  
และไดอยูอาศัยและทํากินหรือใชประโยชนในพื้นที่ตอเน่ืองมาตลอด  ดังน้ัน เม่ือในบัญชี
รายชื่อผลการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินที่ไดรับการผอนผันใหครอบครองและทํากิน

                                                            
๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน 

หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 
 (๑) ที่ ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น  

ตามกฎหมายท่ีดิน 
 (๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 
 (๓) ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอมและโรงทหาร สํานักราชการบานเมือง เรือรบ

อาวุธ ยุทธภัณฑ 



 
 
๔๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ไมมีรายชื่อของผูฟองคดี จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิใชเปนผูมีสิทธิ
ครอบครองและทํากินในที่ดินซึ่งเปนเขตอุทยานแหงชาติ การที่ผูฟองคดีและพวกเขาไป
ในที่ดินซึ่งเปนเขตอุทยานแหงชาติและทําการกนสราง แผวถางตนไมในที่ดินดังกลาว
เพื่อปลูกพืช อันแสดงใหเห็นถึงเจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ดินเปนของตน จึงเปนการ
กระทําผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
หัวหนาอุทยานแหงชาตซิึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงมีอํานาจ
ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการออกคําสั่งใหผูฟองคดีกับพวก
ทําลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปใหพนจาก
อุทยานแหงชาติดังกลาวได 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เดิมทองที่หมูที่ ๓ ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนเขตปาสงวน
แหงชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๘  ตอมา  
ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาเขาพระฤาษีและปาเขาบอแร ในทองที่ตําบลชะแล 
ตําบลทาขนุน ตําบลหินดาด ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ ตําบลเขาโจด ตําบลนาสวน  
ตําบลดานแมแฉลบ ตําบลหนองเปด ตําบลทากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ และตําบลไทรโยค 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔  หลังจากนั้น 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เห็นชอบหลักการ มาตรการและแนวทาง 
แกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไมตามมติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ คร้ังที่ ๓/๒๕๔๑ 
เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม โดยกําหนดใหกรมปาไม
ในขณะน้ัน (ปจจุบัน คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 
ปาอนุรักษ ตรวจสอบพิสูจนการครอบครองที่ดินราษฎรโดยใชภาพถายทางอากาศหลังวัน 
สงวนหวงหามเปนพ้ืนที่ปาไมตามกฎหมายเปนครั้งแรก  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมปาไม 
ไดจัดใหราษฎรในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทรซ่ึงเปนพ้ืนที่ปาอนุรักษขึ้นทะเบียน
การอยูอาศัยและการใชประโยชนที่ดิน โดยพ้ืนที่บานไกรเกรียง หมูที่ ๓ ตําบลเขาโจด อําเภอ 
ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทรอันเปนพ้ืนที่ 
ปาอนุรักษ แปลงสํารวจหมายเลข CN ๑๕ ตามแบบบันทึกการใชที่ดินของบุคคลในพ้ืนที่ปา 
(แบบ ทป. ๔) ปรากฏรายชื่อผูฟองคดีเปนผูแจงการอยูอาศัยและการใชประโยชนที่ดินในเขตปาไม 
จํานวน ๑ แปลง เน้ือที่ ๑๐ ไร โดยไดจับจองและครอบครองที่ดินดังกลาวเปนเวลาประมาณ ๒๐ ป  
ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๓ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ไดดําเนินการตรวจพิสูจนการอยูอาศัยและทํากินหรือการใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาวอีกคร้ัง  
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ไมปรากฏรายชื่อผูฟองคดีไปแสดงตัวชี้แปลงที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามแบบบันทึกการใชที่ดิน
ของบุคคลในพื้นที่ปา (แบบ ทป. ๔) จนกระทั่งวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ หัวหนาอุทยานแหงชาติ
เขื่อนศรีนครินทร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และเจาหนาที่ไดเขาตรวจสอบพื้นที่บริเวณหมูบานไกรเกรียง 
หมูที่ ๓ ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี พบวามีผูบุกรุกพ้ืนที่ปาประมาณ ๒๐ ไร 
โดยมีสิ่งปลูกสรางจํานวน ๑๖ รายการ และพบไมประดูทอนรวม ๔ ทอน จึงไดรองทุกข 
ตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรดานแมแฉลบใหดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด  ตอมา 
เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเจาหนาที่ไดเขาตรวจสอบพื้นที่ที่เคย 
ตรวจยึดไวดังกลาว พบนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน กําลังชวยกันแผวถางเปดปาใหมและปรับปรุง
สิ่งปลูกสรางที่ไดตรวจยึดไว จึงควบคุมตัวผูกระทําความผิดสงพนักงานสอบสวน ผูฟองคดีไดใหการ
ตอพนักงานสอบสวนวาเปนผูครอบครองที่ดินแปลงพิพาทมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเน้ือที่
ประมาณ ๑๐ ไร และผูฟองคดีเปนผูวาจางนาย ว. กับพวก ทําการแผวถางที่ดินแปลงพิพาท 
ใหโลงเตียนเพ่ือปลูกพืช โดยอางวาที่ดินพิพาทอยูในเขตที่ไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดรองทุกขเพ่ิมเติมตอพนักงานสอบสวน 
ใหดําเนินคดีกับผูฟองคดีในฐานความผิดเดียวกับนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน  หลังจากน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีและนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน ทําลายหรือร้ือถอน 
สิ่งปลูกสรางออกไปใหพนอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่ง
พนักงานเจาหนาที่จะเขาดําเนินการเอง โดยผูฟองคดีและนาย ว . กับพวกรวม ๖ คน  
จะตองรับผิดชอบชดใชคาใชจาย ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีโดยยืนยัน 
ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปดทางใหผูฟองคดีเขาไป
ครอบครองที่ดินพิพาทดังเดิม 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยท่ีบุคคลท่ีจะไดรับการผอนผันใหมีสิทธิอยูอาศัยทํากินในที่ดินซ่ึงเปนเขต
อุทยานแหงชาติน้ัน ตองมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑและแนวทางตามที่มติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ กําหนด กลาวคือ ตองอยูอาศัยและทํากินหรือใชประโยชน 
ในพ้ืนที่กอนวันที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดพ้ืนที่ใหเปนอุทยานแหงชาติ และไดอยูอาศัย
และทํากินหรือใชประโยชนในพ้ืนที่ตอเน่ืองมาตลอด แตเม่ือพิจารณาจากเอกสารสรุปการใชที่ดิน
ของราษฎรในพื้นที่ปาไมในแปลงสํารวจหมายเลข CN ๑๕ ปรากฏวาไมมีรายชื่อผูฟองคดี 
ประกอบกับเม่ือพิจารณาจากรายงานผลการแปล ตีความ และวิเคราะหภาพถายทางอากาศ 
ซ่ึงตรวจสอบรายงานโดยนักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการพิเศษ โดยมีการนําจุดพิกัดพ้ืนที่
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ที่ตรวจยึดซ่ึงผูฟองคดีอางวาไดครอบครองทําประโยชนมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเปรียบเทียบ
กับแผนที่ภาพถายทางอากาศในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๐ และชวงป พ.ศ. ๒๕๒๙ ปรากฏวา 
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๐ บริเวณแปลงที่ดินที่ถูกตรวจยึดมีสภาพเปนปาผลัดใบเต็มทั้งพ้ืนที่ และขอมูล
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๙ บริเวณทางดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของแปลงที่ดินมีสภาพเปนพ้ืนที่นํ้า 
(เขื่อนศรีนครินทร) ประมาณรอยละ ๔ ของพื้นที่ และบริเวณทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต 
มีสภาพเปนพ้ืนที่ที่มีรองรอยการทําประโยชนประมาณรอยละ ๖ ของพื้นที่ สวนที่เหลือมีสภาพเปน
ปาผลัดใบ จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวา พ้ืนที่พิพาทหลังประกาศเปนอุทยานแหงชาติ
เขื่อนศรีนครินทรมาแลว ๕ ป ก็ยังคงมีสภาพสวนใหญเปนปาผลัดใบ มิไดมีสิ่งกอสรางหรือ 
การใชประโยชนตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง และยังปรากฏชัดเจนวาพ้ืนที่ดินแปลงที่ผูฟองคดี 
อางวาไดครอบครองทําประโยชนมากอนอยูนอกแปลงสํารวจหมายเลข CN ๑๕  ดังน้ัน  
เ ม่ือ พ้ืนที่ พิพาทอยู นอกแปลงสํารวจ  CN ๑๕  และไม มีชื่ อผูฟ องคดีในบัญชีรายชื่ อ 
ผลการตรวจสอบรังวัดแปลงท่ีดินในแปลงสํารวจ CN ๑๕ ที่ไดรับการผอนผันใหครอบครอง 
และทํากินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีมิใชเปน
ผูมีสิทธิครอบครองและทํากินในที่ดินพิพาทตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว การที่ผูฟองคดี 
และพวกเขาไปในที่ดินพิพาทซ่ึงเปนเขตอุทยานแหงชาติ และทําการกนสราง แผวถางตนไม 
ในที่ดินดังกลาวเพ่ือปลูกพืช อันแสดงใหเห็นถึงเจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ดินเปนของตน  
จึงเปนการกระทําผิดตามมาตรา ๑๖ (๑)๕ และ (๒)๖ แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
จึงมีอํานาจตามมาตรา ๒๒๗ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการออกคําสั่งใหผูฟองคดี  
และนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน ทําลายหรือร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ผิดไปจากสภาพเดิม
ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว  

                                                            
 ๕-๗ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใด 
 (๑) ยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึงกนสราง แผวถาง หรือเผาปา 
  (๒) เก็บหา นําออกไป ทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอันตราย หรือทําใหเส่ือมสภาพ ซ่ึงไม ยางไม นํ้ามันยาง 
นํ้ามันสน แรหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี เปนเหตุใหมีส่ิงปลูกสรางข้ึนใหมหรือมีส่ิงอื่นใดในอุทยานแหงชาติ
ผิดไปจากสภาพเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําความผิดทําลายหรือร้ือถอนส่ิงน้ัน ๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ 
หรือทําใหส่ิงน้ัน ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทําความผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไมรูตัวผูกระทําความผิด  
หรือเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ พนักงานเจาหนาที่จะกระทําการดังกลาวแลวอยางใดอยางหน่ึง
เสียเองก็ไดตามสมควรแกกรณี และผูกระทําความผิดมีหนาที่ชดใชคาใชจายที่ตองเสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการ
เสียเองน้ัน 
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พนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจะเขาดําเนินการเอง โดยผูฟองคดีและนาย ว. 
กับพวกจะตองรับผิดชอบชดใชคาใชจายเปนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 นอกจากนี้ กรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา แมพ้ืนที่พิพาทจะไมอยูในแปลงสํารวจพ้ืนที่
หมายเลข CN ๑๕ ก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดีไดปลูกสรางบานพรอมส่ิงสาธารณูปโภคในพื้นที่
ดังกลาวมานานกวา ๒๗ ป กอนที่จะมีการกําหนดเปนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีขางตนนั้น เห็นวา เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา เดิมพ้ืนที่พิพาทเปนเขตปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘)ฯ 
ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ การท่ีผูฟองคดีเขาไปยึดถือครอบครอง 
และทําประโยชนในที่ดินดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเปนการกระทําผิดตามมาตรา ๑๔ 
แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติฯ ที่ กําหนดหามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครอง 
ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทํา
ดวยประการใด ๆ อันเปนการเส่ือมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ ผูฟองคดีจึงไมอาจอางสิทธิใด ๆ 
ที่จะครอบครองที่ดินพิพาท รวมทั้งไมมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ดวย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๙๓/๒๕๕๖)  
 

 เม่ือที่ดินมีเจาของอาจตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไดดวยเหตุเจาของ
อุทิศใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทใดประเภทหน่ึงตามมาตรา ๑๓๐๔  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งการอุทิศดังกลาวอาจกระทําไดโดยการ 
แสดงเจตนาโดยชัดแจงหรือโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่ดินที่อุทิศจึงตกเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินโดยสมบูรณตามกฎหมายทันทีโดยไมจําตองจดทะเบียนโอนสิทธิการใหตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๒๕ แหงประมวลกฎหมายเดียวกันอีก สวนการกลับคืน
มาเปนของเอกชนก็สามารถกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทกฎหมายเฉพาะ 
หรือพระราชกฤษฎีกาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว
เทาน้ัน 
 ดังน้ัน เม่ือเจาของที่ดินทําหนังสืออุทิศที่ดินใหแกองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อกอสรางถนนสาธารณประโยชน ที่ดินดังกลาวจึงตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา  ๑๓๐๔  (๒ )  แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย นับแตเวลาอุทิศ เจาของที่ดินจึงไมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินดังกลาวอีกตอไป 
และเม่ือไมปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลไดขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อดําเนินการใหมีการเพิกถอนที่ดินดังกลาวจากการเปนสาธารณสมบัติ 



 
 
๔๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของแผนดิน องคการบริหารสวนตําบลจึงยังคงมีหนาที่ในการคุมครองดูแลรักษาทรัพยสิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาว การที่องคการบริหารสวนตําบลซึ่งไดทราบวา
มีการบุกรุก ทําลาย ทําใหเสื่อม หรือไรประโยชนซึ่งที่ดินสาธารณประโยชนขางตน  
แตไมดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด กรณีจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๘๑๔ เลขที่ดิน ๑๒ ตําบลทาชัย
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เน้ือที่ ๒ ไร ๒๗ ตารางวา และไดเชาที่ดินแปลงติดกัน  
เน้ือที่ประมาณ ๑๔ ไร เพ่ือทํานาและใชเปนทางเขาออกที่ดินดังกลาว  อีกทั้ง ไดอาศัยเสนทาง
ผานที่ดินขางเคียงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๗๖ เลขที่ดิน ๑๔ ซ่ึงเปนของนาย ร. ในการขนสงสินคา
การเกษตรออกจากที่ดินของผูฟองคดีมาเปนระยะเวลานานกวา ๑๐ ป  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ผูฟองคดีไดตกลงซื้อขายที่ดินบางสวนของนาย ร. เพ่ือทําทางถนนดินเชื่อมทางสาธารณประโยชน 
แตเน่ืองจากทางดังกลาวสิ้นสุดเพียงแนวเขตของที่ดินขางเคียงแปลงเลขที่ดิน ๑๓ ซ่ึงเปนของ
นาง ม. ผูฟองคดีจึงตกลงแลกที่ดินกับนาง ม. เพ่ือทําทางในที่ดินของนาง ม. ตอจากทางพิพาท
ในที่ดินของนาย ร.  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังไดทําทางในที่ดินของผูฟองคดีเองเชื่อมตอจากทาง
ในที่ดินของนาง ม. เพ่ือเปนทางเขาออกที่ดินแปลงถัดไป โดยผูฟองคดีเปนผูออกคาใชจายเอง
ทั้งหมด เม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ นาย ร. ไดทําหนังสืออุทิศที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๗๖ 
เน้ือที่ประมาณ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา ใหแกองคการบริหารสวนตําบลทาชัย (ผูถูกฟองคดี)  
เพ่ือกอสรางถนนดินสาธารณประโยชนใชเพ่ือการเกษตร ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ นาย ร. ไดโอนที่ดิน
ดังกลาวใหแกนาย ช. โดยนาย ช. ไดขอคัดถายโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
โดยระบุวาเพ่ือประกอบการโอนที่ดินเปนทางสาธารณะใหแกผูถูกฟองคดี แตตอมาในป  
พ.ศ. ๒๕๕๐ นาย ช. ไดทําการขุดทําลายทางสาธารณประโยชนซึ่งเปนทางพิพาท เปนเหตุให 
ผูฟองคดีไมสามารถใชเสนทางดังกลาวเปนทางเขาออกที่นาได ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงให 
ผูถูกฟองคดีทําการตรวจสอบและแจงใหนาย ช. ทําการซอมแซมทางพิพาทใหอยูในสภาพเดิม 
แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงกลับไปยังผูฟองคดีวา การอุทิศที่ดินของนาย ร. ยังไมสมบูรณ 
เน่ืองจากไมมีตัวแทนของสวนราชการหรือของผูถูกฟองคดีรับทราบและรับมอบที่ดินดังกลาว  
อีกทั้ง ที่ดินพิพาทยังติดภาระจํานองกับธนาคาร ผูถูกฟองคดีจึงไมสามารถดําเนินการตาม 
คํารองขอของผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมยอมรับที่ดินพิพาทเปนทางสาธารณประโยชน และขอใหมีคําส่ังวา
ที่ดินตามหนังสืออุทิศเปนทางสาธารณประโยชน 
 
 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๗๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยท่ีที่ ดินที่ มี เจาของอาจตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไดดวยเหตุ 
เจาของอุทิศใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา ๑๓๐๔  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงการอุทิศดังกลาวอาจกระทําไดโดยการแสดงเจตนา
โดยชัดแจงหรือโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่ดินที่อุทิศจึงตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
โดยสมบูรณตามกฎหมายทันทีโดยไมจําตองจดทะเบียนโอนสิทธิการใหตอพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๕๒๕๘ แหงประมวลกฎหมายเดียวกันอีก สวนการกลับคืนมาเปนของเอกชน 
ก็สามารถกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามที่
มาตรา ๑๓๐๕๙ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว กําหนดเทาน้ัน  เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา นาย ร. 
ไดทําหนังสืออุทิศที่ดินที่พิพาทใหแกผูถูกฟองคดีเพ่ือกอสรางถนนสาธารณประโยชน โดยมิได 
มีขอความใดที่แสดงใหเห็นวาการอุทิศดังกลาวเปนไปเพ่ือประโยชนของกลุมบุคคลใด 
กลุมบุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะ ที่ดินดังกลาวจึงตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภท
พลเมืองใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นับแตเวลาอุทิศ 
นาย ร. จึงไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอีกตอไป และในกรณีน้ีแมขอเท็จจริงจะปรากฏวา  
ในการอุทิศที่ดินพิพาทของนาย ร. ผูถูกฟองคดีจะยังไมไดดําเนินการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทาชัยเพ่ือขอความเห็นชอบเก่ียวกับเรื่องดังกลาวตามขอ ๙ วรรคหนึ่ง๑๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงอาจสงผลให
ตองมีการเพิกถอนที่ดินพิพาทตามขอ ๙๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงใชบังคับ 
 
                                                            
 ๘-๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๕๒๕ การใหทรัพยสินซ่ึงถาจะซ้ือขายกันจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีน้ัน 
ทานวายอมสมบูรณตอเม่ือไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีเชนน้ี การใหยอมเปนอันสมบูรณ 
โดยมิพักตองสงมอบ 
 มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพยสินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินน้ันจะโอนแกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจ 
แหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 

๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๙ ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคการบริหารสวนตําบล หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปน
ผูดูแลพัสดุน้ัน ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ัน ๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๙ การถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

ทบวงการเมืองผูขอถอนสภาพจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



 
 
๔๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในขณะเกิดขอพิพาทก็ตาม แตตราบใดท่ีผูถูกฟองคดียังไมไดขอความเห็นชอบและดําเนินการ
เพ่ือใหเพิกถอนที่ดินพิพาทจากการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามระเบียบขางตน ผูถูกฟองคดี
ก็ยังคงมีหนาที่ตามมาตรา ๖๘ (๘)๑๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับขอ ๖๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแล
รักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงใชบังคับในปจจุบัน ในอันที่จะคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินอยูดังเดิม  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดรับทราบวามีการบุกรุก ทําลาย  
ทําใหเสื่อม หรือไรประโยชนซ่ึงที่ดินสาธารณประโยชนแตไมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
กรณีจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายใหตองปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน   
ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๖๙/๒๕๕๗) 
 
 
 

 

                                                            
๑๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๖๘ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ขอ ๖ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินตามขอ ๕ ใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

 ในกรณีมีขอพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหน่ึง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการระงับ 
ขอพิพาทหรือรองทุกขกลาวโทษภายในสามสิบวัน นับแตรูเหตุแหงขอพิพาทหรือคดีน้ัน เวนแตคดีจะขาดอายุความใหรองทุกข
กลาวโทษโดยทันที 

 หากมิไดมีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงเหตุผลและความจําเปนใหนายอําเภอทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนด และใหนายอําเภอเปนผูดําเนินการ หรือนายอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการก็ได 

 การดําเนินการระงับขอพิพาทหรือการดําเนินคดีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือนายอําเภอไดดําเนินการไปกอน
ระเบียบน้ีใชบังคับ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือนายอําเภอดําเนินการตอไปจนกวาจะถึงที่สุด 

 ความในวรรคสอง ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของนายอําเภอที่จะดําเนินการฝายเดียว 
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๑.๒ การถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกัน 

 

  ที่ราชพัสดุที่ใชเปนที่ตั้งสถานที่ราชการ จะเปนสถานที่ราชการก็เฉพาะแตที่
ราชการไดถือครองและใชประโยชน อันถือเปนทรัพยสินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับ 
ที่ดินสวนที่เหลือ เม่ือปรากฏวาหนวยงานราชการนําไปจัดใหราษฎรอยูอาศัยและคาขาย 
และจัดทําเปนถนนซึ่งประชาชนไดใชประโยชนรวมกันมาตลอด ที่ดินในสวนที่เปนถนน
จึงเปนทรัพย สินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน มิใชทรัพยสินที่ใชเพื่อประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะดังเชนที่ดินที่เปนที่ตั้งสถานที่ราชการ 
  การท่ีหนวยงานราชการมีคําสั่งอนุญาตใหใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันดังกลาว เปนสถานที่กอสรางอาคารพาณิชย 
ใหเอกชนเชาอาศัยและคาขาย อันเปนประโยชนสําหรับเอกชนเฉพาะราย เขาลักษณะ
เปนการถอนสภาพหรือเปลี่ยนสภาพที่ดินจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
โดยมิไดตราเปนพระราชบัญญัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
การออกคําสั่งอนุญาตใหใชที่ดินขางตนจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เดิมที่ดินพิพาทเปนที่ราชพัสดุ ไดมาโดยทางราชการเขาครอบครองและใชเปน
ที่ตั้งสถานที่ราชการตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๑  ตอมา ไดมีการนําที่ดินบางสวนมาจัดใหราษฎรเชา
เพ่ืออยูอาศัยและคาขาย และใชที่ ดินบางสวนเปนถนน  หลังจากน้ัน ในป พ.ศ. ๒๕๐๒  
มีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) โดยกันเนื้อที่บริเวณสวนที่เปนถนนออกจาก 
น.ส.ล. ดังกลาว จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดเกิดเพลิงไหมอาคารท่ีพักอาศัยและรานคา 
ในบริเวณที่จัดใหเชา กรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) จึงวางผังปลูกสรางอาคารพาณิชยขึ้นใหม
โดยรวมพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหมเปนโครงการอาคารพาณิชย และไดหารือปญหาขอกฎหมาย 
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอบขอหารือวา  
ที่ดินสวนที่ราษฎรไดใชเปนถนนเพื่อสัญจรไปมาและติดตอราชการในบริเวณที่ดินที่ขึ้นทะเบียน
เปนที่ราชพัสดุไวแลว ถือวามีสภาพเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชประโยชนรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตอมา  
ธนารักษพ้ืนที่สระแกวไดดําเนินการขอใชที่ดินพิพาทพรอมทั้งขอถอนสภาพที่ดินตอจังหวัด
สระแกว (ผูถูกฟองคดีท่ี ๓) ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการ 
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ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประจําจังหวัดสระแกว มีมติอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ 
ใชที่ดินสาธารณประโยชนบริเวณถนนสายสัมพันธ ถนนสันติภาพ และถนนเจาพระยาบดินทร 
เพ่ือเปนที่กอสรางอาคารพาณิชยใหแกราษฎรที่ถูกเพลิงไหมอยูอาศัยได  หลังจากนั้น  
เจาพนักงานทองถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดออกใบอนุญาต 
กอสรางอาคารใหสํานักงานธนารักษพ้ืนที่สระแกวกอสรางอาคารซ่ึงบางสวนกอสราง 
ในถนนเจาพระยาบดินทรตามที่ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนตามมติคณะกรรมการฯ  ผูฟองคดี
ซึ่งเปนผูอยูอาศัยในพื้นที่ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และเปน 
ผูใชถนนเจาพระยาบดินทรเพ่ือการสัญจรภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เห็นวา 
การกอสรางอาคารพาณิชยในพ้ืนที่ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย กอใหเกิดความเดือดรอน 
แกผูสัญจร เน่ืองจากมีการขุดถนนจนเปนหลุมขนาดใหญ  อีกทั้ง พ้ืนที่ดังกลาวเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และไมเคยมีการตราพระราชบัญญัติโอนถนนดังกลาว 
ใหเปนที่ราชพัสดุแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน 
คําสั่งอนุญาตใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐดังกลาวและเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร  
รวมทั้งใหมีการดําเนินการซอมปรับปรุงถนนเจาพระยาบดินทรใหมีสภาพที่สามารถใชงานไดดี
ดังเดิม 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  แมที่ดินพิพาทรวมทั้งถนนเจาพระยาบดินทรจะเปนที่ราชพัสดุซ่ึงไดใชเปนที่ตั้ง
สถานที่ราชการบางสวน แตก็มิไดหมายความวาที่ดินทั้งหมดจะเปนสถานที่ราชการ โดยที่ดิน
ดังกลาวจะเปนสถานที่ราชการก็แตเฉพาะที่สวนราชการไดถือครองและใชประโยชนเทาน้ัน  
อันจะถือไดวาเปนทรัพยสินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือขอเท็จจริงเชื่อไดวาถนนเจาพระยาบดินทรมีมานานแลว 
และราษฎรไดใชถนนดังกลาวรวมกันมาตลอด รวมทั้งไดมีการออก น.ส.ล. เพ่ือแสดงถึงแนวเขต
ที่ดินในครอบครองของราชการโดยกันเนื้อที่ดินในสวนที่เปนถนนเจาพระยาบดินทรออก  
กรณียอมเห็นเปนที่ประจักษวาหนวยงานราชการประสงคจะใหถนนเจาพระยาบดินทร 
เปนทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถนนเจาพระยาบดินทรจึงเปนทรัพยสินสําหรับ 
พลเมืองใชรวมกันโดยสภาพอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิใชทรัพยสินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายดังกลาว จึงไมมีเหตุที่จะตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจากที่ดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะเปนที่ดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกันอีกตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
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  ดังน้ัน การท่ีกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) อนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๖  
ใชที่ดินตามมาตรา ๙๑๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงมีผลใหถนนเจาพระยาบดินทรบางสวน
ถูกใชเพ่ือกอสรางอาคารพาณิชย อันมีลักษณะเปนการถอนสภาพหรือเปลี่ยนสภาพที่ดิน 
จากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน โดยมิไดตราเปนพระราชบัญญัติตามมาตรา ๘  
วรรคสอง (๑) แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
และแมวามาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว จะใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ 
ในการอนุญาตใหบุคคลเขายึดถือครอบครองในที่ดินของรัฐได ประกอบกับขอ ๒๒ (๒)๑๕  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา ที่ดินที่จะอนุญาตตองเปนที่ดินของรัฐ 
ซ่ึงมีลักษณะที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน หากการอนุญาต
ไมขัดตอการใชประโยชนรวมกันของราษฎร และสภาตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบล 
รวมทั้งผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาตามกฎหมายไมขัดของ พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตได
ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแลวก็ตาม แตเม่ือการอนุมัติใหใชที่ดินพิพาท 
ซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนไปเพ่ือ
นําไปกอสรางอาคารพาณิชยใหเอกชนเชาอาศัยและคาขาย อันเปนประโยชนสําหรับเอกชน 
เพียงเฉพาะราย  อีกทั้ง การถอนหรือเปลี่ยนสภาพที่ดินดังกลาวก็ไมไดตราเปนพระราชบัญญัติ
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ดังที่ไดวินิจฉัยไวแลวขางตน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูวาราชการจังหวัดสระแกว (ผูถูกฟองคดี

                                                            
 ๑๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
  มาตรา ๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐน้ันถามิไดมีสิทธิครอบครอง  
หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิใหบุคคลใด 
  (๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา 
  (๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
  (๓) ทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
 ๑๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ ๒๒ ที่ดินที่จะอนุญาตตองเปนที่ดินของรัฐ ซ่ึงมีลักษณะ ดังน้ี 
 (๑) ที่ดินซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง 
 (๒ ) ที่ ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ ราษฎรใชประโยชนรวมกัน หากการอนุญาตไม ขัดตอ 

การใชประโยชนรวมกันของราษฎรและสภาตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา 
ตามกฎหมายไมขัดของ พนักงานเจาหนาท่ีจะอนุญาตไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแลว 

 (๓) ที่ดินซ่ึงมีผูเวนคืนสิทธิในที่ดินใหแกรัฐ หรือทอดท้ิงไมทําประโยชนหรือปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา 
จนตกเปนของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
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ที่ ๒) อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังกลาว อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ใชที่ดินพิพาทเพ่ือกอสรางอาคารพาณิชย จึงเปนการไมชอบ
ดวยกฎหมาย และมีผลทําใหคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่อนุญาตใหกอสรางอาคารเฉพาะในสวน
ที่ใหกอสรางอาคารในที่ดินสวนที่เปนถนนเจาพระยาบดินทรซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนการอนุญาตที่ไมชอบดวยกฎหมายดวย 
  เ ม่ือการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๖ ทําการขุดถนนเจาพระยาบดินทรเ พ่ือกอสราง 
อาคารพาณิชยไดกอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดีและประชาชนทั่วไป ซ่ึงเปนผลโดยตรง
จากการกระทําของผูถูกฟองคดีอันถือไดวาเปนการกระทําละเมิด และเม่ือผลแหงละเมิด 
เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) และผูถูกฟองคดีที่ ๖ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ
จึงตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  พิพากษาให
เพิกถอนคําสั่งอนุมัติใหใชที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกถอนใบอนุญาตตามความในมาตรา ๙ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางอาคารเฉพาะในสวนของอาคาร 
ที่กอสรางบนที่ดินสวนทีเ่ปนถนนเจาพระยาบดินทรตั้งแตวันที่มีคําสั่งอนุมัติและวันที่มีการอนุญาต
ดังกลาวเปนตนไป และใหผูถูกฟองคดีรวมกันซอมแซมและเปดใชถนนเจาพระยาบดินทร 
เปนทางสาธารณประโยชนตอไป โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/๒๕๕๖) 
 

  ที่ ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปใชประโยชนอยางอ่ืนหรือนําไปจัดเพื่อประชาชนได  
โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ กฎหมายกําหนด  ซึ่ งหากที่ ดิน น้ันเปนที่ ดิน 
ที่ประชาชนยังใชประโยชนรวมกันอยู ตองมีการจัดหาที่ดินใหประชาชนใชรวมกันแทน 
แลวจึงดําเนินการตราพระราชบัญญัติเพื่อถอนสภาพหรือใหโอนไปเพื่อใชประโยชน 
อยางอ่ืน แตหากประชาชนเลิกใชประโยชนแลวหรือที่ดินน้ันไดเปลี่ยนสภาพจากการเปน
ที่ ดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน  และมิไดตกเปนกรรมสิทธ์ิของผู ใด 
ตามกฎหมายแลว การถอนสภาพกระทําไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
  เม่ือเดิมถนนที่พิพาทเปนทางสัญจรไปมาของประชาชนอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน แตตอมาสวนราชการไดกอสราง
กําแพงปดก้ันถนนดังกลาวโดยยังมิไดดําเนินการถอนสภาพหรือโอนการใชประโยชน 
ในที่ ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินขางตน  จึงเปนการกระทําที่ไมชอบ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยกฎหมาย และเม่ือการกอสรางกําแพงปดก้ันถนนดังกลาวเปนเหตุใหเจาของที่ดิน
ขางเคียงไมสามารถใชถนนที่พิพาทเปนทางเขาออกสูถนนทางหลวงแผนดินได  
การกระทําของสวนราชการจึงเปนการกระทําละเมิดตอเจาของที่ดินขางเคียง 
  อยางไรก็ตาม โดยที่ถนนทางพิพาทเปนแนวรอนข้ึนลงของเครื่องบิน ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางความเดือดรอนเสียหายที่เจาของที่ดินขางเคียงไดรับจากการที่ 
ตองเลี่ยงไปใชเสนทางอ่ืนในการเขาออกสูถนนทางหลวงแผนดิน กับความเสียหาย 
ในการปองกันและรักษาสาธารณสมบัติของแผนดินมิใหถูกบุกรุกยึดถือครอบครองจาก
ราษฎรบางกลุม และความม่ันคงปลอดภัยของการจราจรทางอากาศแลว การที่ศาล 
จะมีคําพิพากษาใหร้ือถอนกําแพงที่สรางปดก้ันถนนพิพาททันที ยอมกอใหเกิดผลเสีย 
ตอประโยชนสวนรวมมากกวาความเดือดรอนเสียหายจากการขาดความสะดวก 
ในการเขาออกที่ดินตามปกติของเจาของที่ดิน จึงพิพากษาใหหนวยงานทางปกครอง
ดําเนินการถอนสภาพหรือโอนการใชประโยชนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ขางตนใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดกอน หากไมดําเนินการหรือไมได 
รับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจ จึงใหร้ือถอนกําแพงที่กอสรางปดก้ันถนนพิพาท 
กับที่ดินของเจาของที่ดินขางเคียงตอไป 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีที่ ๑ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๔ ผูฟองคดีที่ ๒ 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๒ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๘๒๖๒๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๒๒ และผูฟองคดีที่ ๓ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๑๔๗๖๙ ตั้งอยูบริเวณตําบลหนองจะบก อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  ซ่ึ งที่ ดินทั้ ง ๖ แปลงนี้  มีอาณาเขตทางดานทิศตะวันออกจดถนนสืบศิ ริ  
(ถนนนครราชสีมา-ปกธงชัย สายเกา) เดิมถนนสายดังกลาวเปนเสนทางที่ประชาชนใชสัญจรไปมา
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตาม 
มาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อยูในการควบคุมดูแลรักษา 
ของกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  ตอมา กองทัพอากาศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีหนังสือถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม แจงวาการสรางทางวิ่งของสนามบินตามแผนของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จะวิ่งตัดถนนนครราชสีมา-อําเภอปกธงชัย (สายเกา) ระหวางหลักกิโลเมตรที่ ๔-๕ ทําให 
การใชถนนสายนี้ไมสะดวก อาจเกิดอันตรายแกเคร่ืองบินที่ทําการบินขึ้นลงและยวดยานพาหนะ 
ที่ผานถนนนี้ จึงขอใหกระทรวงคมนาคมทําถนนออมปลายสนามบิน พรอมกับสรางทางเลี่ยง
ทดแทนอีกสายหน่ึง สวนถนนเดิมขอใหปดการใช  ตอมา เม่ือถนนที่กอสรางใหมแลวเสร็จ 
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และเปดใหประชาชนทั่วไปใช ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมอบถนนดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
รับไวดูแลรักษาตอไป โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดลงนามรับมอบเสนทาง
ดังกลาวแลว แตไมไดดําเนินการถอนสภาพหรือโอนการใชประโยชนถนนทางพิพาทอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันโดยการตราเปนพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกฤษฎีกาตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกําหนดไว  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดสรางกําแพงคอนกรีตปดก้ันถนนสืบศิริในสวนที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดีที่ ๓ ทางดานทิศใต 
ทําใหผูฟองคดีที่ ๓ ตองใชเสนทางเขาออกที่ ดินของผูฟองคดีที่ ๓ ทางดานถนนสืบศิริ  
เฉพาะสวนที่ไมถูกปดก้ันยอนกลับมาทางดานทิศเหนือถึงสามแยกที่จะออกสูทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๔ (ถนนนครราชสีมา-ปกธงชัย สายใหม) จนกระทั่งตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดกอสรางกําแพงคอนกรีตขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ปดก้ันถนนสืบศิริบริเวณสามแยกไปสูทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๔ แลวกอสรางกําแพงคอนกรีตตอไปตามแนวเขตถนนสืบศิริ ถึงกําแพงของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงสรางไวเดิม โดยการกอสรางกําแพงคอนกรีตครั้งน้ีไดปดก้ันทางเขาออกที่ดิน
ของผูฟองคดีทั้งสามตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดกับถนนสืบศิริ ทําใหผูฟองคดีทั้งสามไมสามารถ
เขาออกที่ดินของตนได ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ร้ือถอนกําแพงพิพาทที่ปดก้ันทางเขาออกที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่มาตรา ๘ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กอนมีการแกไขโดย 
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ บัญญัติวา ที่ดินอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกันนั้น หากภายหลังปรากฏวาราษฎร 
มิไดใชประโยชนตอไปแลวก็ดี หรือรัฐหาที่ ดินอ่ืนใหราษฎรใชประโยชนรวมกันแทนก็ดี  
ใหถอนสภาพที่ดินนั้นได การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  ตอมา มีประกาศ 
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ขอ ๑ ใหแกไขมาตรา ๘ วรรคสอง ดังกลาว
วา ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ หรือเปนที่ดินที่หวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองอาจถูก 
ถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใชประโยชนอยางอ่ืนหรือนําไปจัดเพ่ือประชาชนได ในกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จัดหาที่ดินมาให
พลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ แตถาพลเมือง
ไดเลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกันและมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมายอ่ืนแลว การถอนสภาพ 
ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา (๒) ที่ดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดิน 
ที่ไดหวงหาม หรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใช
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือไมตองการหวงหามหรือสงวนตอไป เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรี
จะมอบหมายใหทบวงการเมืองซ่ึงมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได แตถาจะโอนตอไป
ยังเอกชน ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพ่ือประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอ่ืน ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  
  จากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว เห็นไดวา ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปใชประโยชนอยางอ่ืนหรือ
นําไปจัดเพ่ือประชาชนได โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงหากท่ีดินนั้น
เปนที่ดินที่ประชาชนยังใชประโยชนรวมกันอยูตองมีการจัดหาที่ดินใหประชาชนใชรวมกันแทน 
แลวจึงดําเนินการตราพระราชบัญญัติเพ่ือถอนสภาพหรือใหโอนไปเพื่อประโยชนอยางอ่ืน  
แตหากประชาชนเลิกใชประโยชนในที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกัน  หรือที่ ดินน้ันได เปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  
และมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามกฎหมายแลว การถอนสภาพกระทําไดโดยการตรา 
เปนพระราชกฤษฎีกา  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เดิมถนนสืบศิริเปนเสนทางที่ประชาชน 
ใชสัญจรไปมา จึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงอยูในการควบคุมดูแล 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น แตตอมาถนนสายดังกลาว
ถูกปดการใชงาน เน่ืองจากมีการสรางทางวิ่งของสนามบินตามแผนของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทําใหการใชถนนสืบศิริไมสะดวกและอาจเกิดอันตรายท้ังแกเคร่ืองบินที่ทําการบินขึ้นลง 
และแกยวดยานพาหนะท่ีสัญจรไปมา ซ่ึงเม่ือมีการทําถนนเสนใหมและเปดใหประชาชนใช 
เปนการทั่วไป ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมอบถนนสืบศิริใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดูแลรักษาตอไป  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดลงนามรับมอบเสนทางดังกลาวแลว แตยังไมได
ดําเนินการถอนสภาพหรือโอนการใชประโยชนถนนดังกลาวอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน โดยการตราเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาแตอยางใด 
ถนนดังกลาวจึงยังเปนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันมาโดยตลอด 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางกําแพงปดก้ันถนนขางตน จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และเม่ือการกอสรางกําแพงปดก้ันถนนสืบศิริดังกลาวทําใหผูฟองคดีทั้งสามไมอาจใชถนนสืบศิริ
เปนทางเขาออกจากที่ดินของตนได จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสามดวย 
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  อยางไรก็ตาม มีปญหาท่ีจะตองพิจารณาดวยวา ศาลควรมีคําพิพากษาบังคับให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ร้ือถอนกําแพงที่สรางปดก้ันถนนสืบศิริบริเวณสามแยกไปทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๔ และที่สรางปดก้ันที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามโดยทันทีหรือไม เน่ืองจากผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ กลาวอางวา ถนนทางพิพาทเปนแนวรอนขึ้นลงของเครื่องบินของสนามบินกองบิน ๑  
และอยูในเขตปลอดภัยในราชการทหารตามมาตรา ๓๑๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยเขตปลอดภัย
ในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ และตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณเขตปลอดภัย 
ในราชการทหารแหงจังหวัดทหารบกนครราชสีมา ในทองที่ อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีการปกปายเขตหวงหาม 
ของทางราชการแลว แตวามีราษฎรบุกรุกพ้ืนที่ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงจําตองกอสรางกําแพง 
เพ่ือปองกันการบุกรุกและความปลอดภัยในราชการทหารนั้น เห็นวา แมมาตรา ๖๑๗ และมาตรา ๗๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหารฯ จะกําหนดใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ในการหามบุคคลเขาออกบริเวณเขตปลอดภัยทหารและดําเนินคดีตามกฎหมายตอผูกระทําการ
ฝาฝนเพ่ือใหรับโทษเทาน้ัน โดยไมไดใหอํานาจในการปดก้ันที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ที่ประชาชนใชรวมกันแตอยางใด แตก็เห็นไดวา สิทธิในการใชทางพิพาทของผูฟองคดีทั้งสาม 
ก็ถูกจํากัดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาวดวย กลาวคือ ผูฟองคดีทั้งสามจะเขาออก
ทางพิพาทไดตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  อีกทั้ง ขอเท็จจริงปรากฏวาการกอสรางกําแพง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปดก้ันที่ดินทางดานทิศตะวันออกตลอดแนวที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑  
ที่ดินของผูฟองคดีที่ ๒ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๒๒ และที่ดิน
ของผูฟองคดีที่ ๓ สําหรับที่ดินของผูฟองคดีที่ ๒ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๒ และโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๘๒๖๒๒ ไมไดถูกกําแพงปดก้ันแตอยางใด  ทั้งน้ี ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๒๒ 

                                                            
๑๖-๑๘ พระราชบัญญัติวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

  มาตรา ๓ “เขตปลอดภัย” ในราชการทหารหมายถึงบริเวณโดยรอบที่ทหารเทาที่จําเปนเพื่อประโยชน 
แหงความปลอดภัยในราชการทหาร 

 มาตรา ๖ ในบริเวณเขตปลอดภัยซ่ึงไดมีเคร่ืองหมายหามการเขาออกไวแลว หามมิใหผูหน่ึงผูใดซ่ึงไมมีหนาท่ี
เขาไปในเขตนั้น ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบังคับบัญชาในที่น้ันใหเขาไปได หรือไดรับอนุญาตใหเขาไป 
ในความควบคุมของเจาหนาท่ีทหารในที่น้ัน 

 มาตรา ๗ ผูใดกระทําการฝาฝนบทบัญญัติในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติน้ี ผูน้ันมีความผิด
ตองระวางโทษ ดังตอไปน้ี 
 (๑) ถาไดกระทําความผิดน้ันตอหนาราชศัตรู ใหจําคุกไมเกินหาป 
 (๒) ถามิไดกระทําความผิดน้ันตอหนาราชศัตรู แตไดกระทําในเวลาสงคราม หรือในเขตซ่ึงใชกฎอัยการศึก  
ใหจําคุกไมเกินสามป 
 (๓) ถาไดกระทําความผิดน้ันในเวลาหรือที่อื่นนอกจากที่กลาวมาแลวใหจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกิน 
หารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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ของผูฟองคดีที่ ๒ สามารถเขาออกไดทางดานทิศเหนือของที่ดิน เน่ืองจากติดกับถนนที่เชื่อมตอ
ระหวางถนนสืบศิริกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ สวนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๓ 
ของผูฟองคดีที่ ๒ สามารถใชที่ดินขางเคียงของตนทางทิศเหนือที่ติดกับทางสาธารณประโยชน
อยูแลวเปนทางเขาออกที่ดินได สําหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๔ ของผูฟองคดีที่ ๑ 
สามารถใชที่ดินขางเคียงของตนทางทิศตะวันตกและทิศใตที่ติดกับทางสาธารณประโยชน 
เปนทางเขาออกที่ดินไดเชนกัน  และในสวนของผูฟองคดีที่ ๓ แมการกอสรางกําแพงรั้วพิพาท 
จะเปนเหตุใหที่ดินของผูฟองคดีที่ ๓ ถูกปดก้ันตลอดแนวทั้ง ๓ ดาน คงเหลือเพียงที่ดิน 
ดานทิศเหนือเพียงดานเดียวที่ติดกับทางสาธารณประโยชน ซ่ึงแมสภาพปจจุบันของ 
ทางสาธารณประโยชนน้ันจะไมมีสภาพเปนทางแลว แตหากผูฟองคดีที่ ๓ จะใชที่ดินดังกลาว 
เปนทางเขาออกก็สามารถกระทําไดโดยการตัดตนไมหรือถางตนหญาที่ปดก้ันทางหรือ 
บอกกลาวใหราษฎรที่ทําแนวรั้ ว ก้ันเ พ่ือปลูกพืชผักสวนครัวรื้ อถอนแนวรั้ วที่ปด ก้ัน 
ทางสาธารณประโยชนน้ัน  ดังน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับความเสียหายในการปองกันและรักษา 
สาธารณสมบัติของแผนดินมิใหถูกบุกรุกยึดถือครอบครองจากราษฎรบางกลุม และความมั่นคง
ปลอดภัยของสนามบินเนื่องจากถนนทางพิพาทเปนทางรอนขึ้นลงของเครื่องบินแลว  
หากศาลพิพากษาใหร้ือถอนกําแพงที่สรางปดทางพิพาทยอมจะกอใหเกิดผลเสียตอประโยชน
สวนรวมในดานของความมั่นคงปลอดภัยทางทหารมากกวาความเดือดรอนเสียหายจาก 
การขาดความสะดวกในการเขาออกที่ดินตามปกติของผูฟองคดีทั้งสาม ดวยเหตุผลที่วินิจฉัย
ขางตน จึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําการขอถอนสภาพหรือโอนการใชประโยชน 
ในที่ดินถนนสืบศิริ ชวงระหวางกิโลเมตรที่ ๓+๐๕๙ ถึงกิโลเมตรที่ ๖+๘๐๐ และดําเนินการ 
ตามที่มาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกําหนดไว  ทั้งน้ี ภายใน 
สามรอยหกสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา หากไมดําเนินการหรือไมไดรับอนุญาต 
จากเจาหนาที่ที่ มี อํานาจตามกฎหมาย ก็ใหกระทําการร้ือถอนกําแพงที่กอสรางปดก้ัน 
ระหวางที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามกับถนนสืบศิริ และรื้อถอนกําแพงที่สรางปดก้ันบริเวณสามแยก
ระหวางถนนสืบศิริกับถนนเลี่ยงไปสูทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (นครราชสีมา-ปกธงชัย 
สายใหม) โดยใหร้ือถอนกําแพงออกเทาตามความกวางของเขตทางหลวงเดิมภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนกําหนดใหกระทําการตามคําพิพากษา หรือนับแตวันที่ไดรับแจงการไมอนุญาต
จากเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๑/๒๕๕๗) 
 

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
 

๓.๑ กรณีไมดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกผูย่ืนคําขอ 
 

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
 

   การออก น.ส.ล. กรณีที่มีการข้ึนทะเบียนเปนที่ดินสาธารณประโยชนไว
จะตองพิจารณาเนื้อที่ ระยะโดยประมาณ และขางเคียงตามที่มีการระบุไวในทะเบียน
ประกอบกัน โดยเนนพิจารณาจากเน้ือที่และระยะโดยประมาณตามที่มีการระบุไวเปนสําคัญ 
เน่ืองจากขางเคียงตามท่ีมีการระบุไวยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ผานไป 
จึงไมอาจยึดถือเอาขางเคียงตามที่ระบุไวเดิมมาเปนหลักสําคัญในการออก น.ส.ล. ได 
และแมเน้ือที่ตาม น.ส.ล. จะนอยกวาเน้ือที่ เดิมในประกาศข้ึนทะเบียนเล็กนอย  
ก็เปนผลจากวิธีการคํานวณเน้ือที่ซึ่งเดิมจะใชวิธีการกะประมาณดวยสายตา จึงอาจมี 
การคลาดเคลื่อนไดเม่ือเปรียบเทียบกับการรังวัดเน้ือที่ในการออก น.ส.ล. ที่ใชกลองรังวัด
ตามหลักวิชาการซึ่งมีความถูกตองแมนยําสูง  ดังน้ัน จึงเชื่อไดวาที่สาธารณสมบัติ 
ของแผนดินที่ไดประกาศข้ึนทะเบียนไวเปนไปตามที่ระบุไวใน น.ส.ล. 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหลักฐาน ส.ค. ๑ 
เลขที่ ๑๗๘ เน้ือที่ ๕ ไร ๒ งาน ๕ ตารางวา และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๔ เน้ือที่ ๓ ไร ๑ งาน ตั้งอยูที่
จังหวัดนครปฐม  เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๐ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินในท่ีพิพาททั้งสองแปลง 
ดังกลาว แตนายอําเภอดอนตูม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) คัดคานวา ที่ดินพิพาทท้ังสองแปลง 
เปนที่สาธารณประโยชน สงผลใหการพิจารณาคําขอออกโฉนดที่ดินของเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนไปอยางลาชา  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงมหาดไทย
ไดมีประกาศทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่ เ พ่ือออกโฉนดที่ ดินในทองที่ อําเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม ผูฟองคดีจึงไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินอีกคร้ัง แตปรากฏวามีผูรองเรียน 
ตอผูวาราชการจังหวัดนครปฐม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา ที่ดินบริเวณพิพาท 
เปนที่สาธารณประโยชน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดตรวจสอบซ้ําไดผลวาผูฟองคดีทั้งสองนํารังวัด
ทับที่สาธารณประโยชนประเภทเล้ียงสัตวพาหนะ แปลงที่ ๕ หมูที่ ๒ ตําบลบานหลวง อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดขึ้นทะเบียนเปนที่ดินสาธารณประโยชน 
เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๘๖ และไดออกเปน น.ส.ล. เลขที่ ๐๐๙๗ ในเวลาตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงมีคําสั่งไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินในที่พิพาททั้งสองแปลงใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
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   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน แปลงที่ ๕ กระทรวงมหาดไทยไดประกาศ
ขึ้นทะเบียนไวเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๘๖ เปนที่ดินปลอยสัตวพาหนะ มีอาณาเขตขางเคียง 
คือ ทิศเหนือจดทางเกวียน ๒ เสน ๑๕ วา ทิศใตจดคลองหนองกระพี้ ๒ เสน ๘ วา ทิศตะวันออก
จดทางเกวียน ๓ เสน ๑๐ วา ทิศตะวันตกจดทางเกวียน ๓ เสน ๑๐ วา มีเน้ือที่ ๓๐ ไร ๒ งาน 
โดยในการรังวัดที่สาธารณสมบัติของแผนดิน แปลงที่ ๕ เพ่ือออก น.ส.ล. เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๓๙ มีผูปกครองทองที่ ผูสูงอายุ และเจาของที่ดินขางเคียงไปรวมเปนพยานตรวจสอบ 
แนวเขตที่ดินอยางครบถวน โดยไมมีการคัดคานแนวเขตที่สาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาว 
ผลการรังวัดไดเน้ือที่ ๒๙ ไร ๑ งาน ๒ ตารางวา ระบุอาณาเขตขางเคียงดานทิศเหนือ 
จดทางหลวงจังหวัดสายนครชัยศรี-ดอนตูม ทิศใตจดคลองหนองกระพ้ี ทิศตะวันออก 
จดทางสาธารณประโยชน และทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน ซ่ึงปรากฏวาอาณาเขต
ขางเคียงทั้ง ๔ ดาน ของ น .ส .ล . เลขที่ นฐ ๐๐๙๗ สอดคลองกับอาณาเขตขางเคียง 
ของที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดิน แปลงที่ ๕ และเน้ือที่ก็ใกลเคียงกัน แมเน้ือที่ตาม น.ส.ล. 
จะนอยกวาเล็กนอย ก็อาจเปนผลมาจากวิธีการคํานวณเน้ือที่ซ่ึงเดิมในการประกาศขึ้นทะเบียน
ของกระทรวงมหาดไทยจะใชวิธีการกะประมาณดวยสายตา จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได 
เม่ือเปรียบเทียบกับการรังวัดเน้ือที่ในการออก น.ส.ล. ฉบับน้ีที่ดําเนินการโดยใชกลองรังวัด 
ตามหลักวิชาการรังวัดซ่ึงมีความถูกตองแมนยําสูง การออก น.ส.ล. กรณีที่มีการขึ้นทะเบียนไว
จะตองพิจารณาจากทั้งเนื้อที่ ระยะโดยประมาณ และขางเคียงตามที่มีการระบุไวในทะเบียน
ประกอบกัน โดยเนนพิจารณาจากเน้ือที่และระยะโดยประมาณตามที่มีการระบุไวเปนหลักสําคัญ 
เน่ืองจากขางเคียงตามที่มีการระบุไวยอมมีการเปล่ียนแปลงสภาพไปตามระยะเวลาที่ผานไป  
จึงไมอาจยึดถือเอาขางเคียงตามที่ระบุไวเดิมมาเปนหลักสําคัญในการออก น.ส.ล. ได  
ประกอบกับเม่ือไดพิจารณาสําเนารูประวางแผนที่และรูปแผนที่ที่ดินพิพาทท้ังสองแปลง  
และรูปที่ดินสาธารณประโยชนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดทําขึ้น ปรากฏวาระหวางที่ดินสาธารณประโยชน
กับที่ดินพิพาทท้ังสองแปลงมีทางสาธารณประโยชน และที่ดินแปลงอื่นซ่ึงไมระบุเจาของ 
หรือผูมีสิทธิครอบครองจํานวน ๑ แปลง และที่ดิน ส.ค. ๑ อีก ๑ แปลง คั่นอยูกอนถึงที่ดินพิพาท
ทั้งสองแปลง จากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกลาวจึงรับฟงไดวา ที่สาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน  แปลงที่  ๕  หมูที่  ๒  ตําบลบานหลวง  อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  
ที่กระทรวงมหาดไทยไดประกาศขึ้นทะเบียนไวเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๔๘๖ จํานวนเนื้อที่  
๓๐ ไร ๒ งาน ซ่ึงไดออกเปน น.ส.ล. เลขที่ นฐ ๐๐๙๗ กับที่ดินพิพาททั้งสองแปลง เปนที่ดิน 
คนละแปลงกันและไมไดทับซอนกัน  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
พิพาททั้งสองแปลงโดยวิธีการขอออกเฉพาะรายตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
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มีคําสั่งไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสอง โดยอางวาที่ดินพิพาททั้งสองแปลง 
ที่ผูฟองคดีทั้งสองครอบครองเปนสวนหนึ่งของที่สาธารณประโยชนประเภทปลอยสัตวพาหนะ 
แปลงที่ ๕ ที่กระทรวงมหาดไทยไดขึ้นทะเบียนเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินไวแลวนั้น  
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง๑๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ประกอบกับขอ ๑๔๒๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  อยางไรก็ตาม การที่ทางราชการจะออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูมีสิทธิครอบครองในที่ดินโดยมีหลักฐาน ส.ค. ๑ น้ัน เจาพนักงานที่ดินจะตองตรวจสอบ
ใหแนชัดวาที่ดินที่ผูขอออกโฉนดที่ดินนํารังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดินนั้นเปนที่ดินแปลงเดียวกับ
ที่ดินตาม ส.ค. ๑ ที่ผูขออางเปนหลักฐานหรือไม ผูแจง ส.ค. ๑ ดังกลาวไดครอบครอง 
และทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับหรือไม และเปนที่ดิน 
ที่สามารถออกโฉนดที่ดินไดหรือไม ศาลปกครองจึงไมอาจมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองตามคําขอได  พิพากษาเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมออกโฉนดท่ีดินใหแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการ

                                                            
 ๑๙ ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ ผู มีสิทธิครอบครองท่ีดินมาขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
เปนการเฉพาะรายไมวาจะไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แลวหรือไมก็ตาม เม่ือพนักงานเจาหนาที่พิจารณา
เห็นสมควร ใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน แลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ประมวลกฎหมายน้ีกําหนด 
 เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครอง 
และทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครองดวย 
 ๒๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ขอ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนที่ดิน 
ที่สามารถออกโฉนดที่ดินไดตามกฎหมาย แตหามมิใหออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินดังตอไปน้ี 
 (๑) ที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง 
 (๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพ้ืนที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามตามมาตรา ๙ (๒) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แตไมรวมถึง
ที่ดินซ่ึงผูครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 (๓) ที่เกาะ แตไมรวมถึงที่ดินของผูซ่ึงมีหลักฐานแจงการครอบครองที่ดินมีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรอง 
การทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดิน 
เพื่อการครองชีพ หรือท่ีดินที่คณะกรรมการการจัดท่ีดินแหงชาติไดอนุมัติใหจัดแกประชาชน หรือที่ดินซ่ึงไดมีการจัดหา
ผลประโยชนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติไดอนุมัติแลว 
 (๔) ที่สงวนหวงหามตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๐ 
(๓) และ (๔) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอ่ืน 
 (๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไวเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๘๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิจารณาคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองใหเปนไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด
ตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๕) 
 

   ในการขอออกโฉนดที่ ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  
ถาปรากฏวาเน้ือที่ที่ทําการรังวัดใหมแตกตางไปจากเนื้อที่ตามใบแจงการครอบครอง  
พนักงานเจาหนาที่อาจพิจารณาออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
เทาจํานวนเน้ือที่ที่ไดทําประโยชน หากวาเปนไปตามมาตรา ๕๙ ตรี แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ประกอบกับขอ ๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
กลาวคือ ตองปรากฏวาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดลงชื่อรับรองแนวเขตไวถูกตอง  
โดยไมมีผู คัดคานโตแยงสิทธิในที่ ดินหรือมีผู คัดคานโตแยงสิทธิแตขอคัดคาน 
หรือขอโตแยงสิทธิน้ันไมมีเหตุผลรับฟงได 
   กระบวนการในการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน เปนการใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานที่ดิน 
ในการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อใหไดความจริงเก่ียวกับสิทธิ 
ความเปนเจาของที่ดินในที่ดินที่มีขอพิพาทเพื่อจะไดออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนใหแกผูเปนเจาของสิทธิในที่ดินที่แทจริงและถูกตองตามกฎหมาย  
โดยมีอํานาจพิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอยางที่เห็นวาจําเปนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง
เพื่อใหการส่ังการเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง  
   ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๐๑ เน้ือที่ ๑๒ ไร ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โดยไดครอบครองที่ดินดังกลาวตอจาก
มารดาซ่ึงเสียชีวิตไปแลว  ตอมา ผูฟองคดีไดนําหลักฐาน ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงดังกลาวไปยื่นขอ
รังวัดออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดอางทอง (ผูถูกฟองคดี) จํานวน ๒ แปลง ตามคําขอ
ที่ ๓๑๐/๔๖ และคําขอที่ ๓๑๑/๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เน่ืองจากมีทางหลวงชนบท
สายแสวงหา-หนองยาง ตัดผานที่ดิน เม่ือชางรังวัดไดทําการรังวัดโดยมีเจาของที่ดินขางเคียง
รับรองแนวเขตครบทุกดาน ผลการรังวัดปรากฏวาที่ดินตามคําขอที่ ๓๑๐/๔๖ ไดเน้ือที่ ๒๕ ไร 
๒ งาน ๔๗ ตารางวา ซ่ึงมากกวาเน้ือที่ตาม ส.ค. ๑ จํานวน ๑๓ ไร ๔๕ ตารางวา  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีไดประกาศแจกโฉนดที่ ดิน ปรากฏวานาย ช. เจาของที่ ดินแปลงขางเคียง 
ดานทิศตะวันตกไดคัดคานการออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีตามคําขอที่ ๓๑๐/๔๖ โดยอางวา



 
 
๔๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การรังวัดไดรุกล้ําที่ดินของตนตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ ผูถูกฟองคดีจึงไดทําการสอบสวน
เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ผูฟองคดีจึงขอใหผูถูกฟองคดี
ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ ที่นาย ช. นํามาคัดคาน โดยอางวา 
มีพยานยืนยันไดวา นาย ช. มิไดครอบครองที่ดินในสวนที่ผูฟองคดีขอรังวัด แตผูถูกฟองคดีมิได
ดําเนินการตามท่ีผูฟองคดีรองขอ และไดนําเอาหลักฐานคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ผูฟองคดี
เคยย่ืนตามคําขอที่ ๒๖๒ /๒๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงถูกยกเลิกไปแลว 
มาประกอบการพิจารณา  และตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี
เฉพาะสวนที่เปนที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๑ เทาน้ัน โดยกันสวนที่ดินนอก ส.ค. ๑ ดังกลาวออก 
ทําใหผูฟองคดีไมสามารถออกโฉนดที่ดินตามเนื้อที่ที่ รังวัดได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามจํานวนเน้ือที่ที่ผูฟองคดี
นําสํารวจรังวัดได 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ในการรังวัดที่ดินตามคําขอที่ ๓๑๐/๔๖ และคําขอ
ที่ ๓๑๑/๔๖ ของผูฟองคดี ผลการรังวัดปรากฏวา ไดเน้ือที่มากกวาเน้ือที่ตามหลักฐานการแจง
การครอบครอง จึงเปนกรณีที่ เน้ือที่คํานวณไดแตกตางจากเน้ือที่ตามหลักฐานการแจง 
การครอบครอง ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่จะตองออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีเทากับจํานวนเนื้อที่
ที่ไดทําประโยชนแลว แตไมเกินเนื้อที่ที่คํานวณได หากวาเปนไปตามเง่ือนไขการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา ๕๙ ตรี๒๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ
ขอ ๘๒๒ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวย

                                                            
๒๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
มาตรา ๕๙ ตรี ในการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถาปรากฏวาเน้ือที่ที่ทําการรังวัดใหม

แตกตางไปจากเน้ือที่ตามใบแจงการครอบครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
ใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหไดเทาจํานวนเน้ือที่ที่ไดทําประโยชน  ทั้งน้ี ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

๒๒ ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

ขอ ๘ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนถาปรากฏวา ที่ดินมีอาณาเขต ระยะของแนวเขต 
และที่ดินขางเคียงทุกดานถูกตองตรงกับหลักฐานการแจงการครอบครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เชื่อไดวาเปนที่ดินแปลงเดียวกัน  แตเน้ือที่ที่คํานวณไดแตกตางไปจากเน้ือที่ตามหลักฐานการแจงการครอบครอง
ดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาจํานวนเน้ือที่ที่ไดทําประโยชนแลว แตไมเกิน
เน้ือที่ที่คํานวณได 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เง่ือนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน กลาวคือ ตองปรากฏวาผูมีสิทธิ
ในที่ดินขางเคียงไดลงชื่อรับรองแนวเขตไวถูกตอง โดยไมมีผูคัดคานโตแยงสิทธิในที่ดิน 
แปลงดังกลาว หรือมีผูคัดคานโตแยงสิทธิแตขอคัดคานหรือโตแยงสิทธิน้ันไมมีเหตุผลรับฟงได 
แตปรากฏวาระหวางที่ผูถูกฟองคดีประกาศแจกโฉนดที่ดิน นาย ช. ไดยื่นคัดคานการรังวัด 
ออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีไดนํารังวัดรุกล้ําที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ 
ของตน จึงเปนกรณีที่มีการโตแยงสิทธิในความเปนเจาของที่ดิน ซ่ึงเปนเหตุใหผูถูกฟองคดี 
ไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามเนื้อที่ที่คํานวณได จนกวาผูถูกฟองคดีจะไดทําการ
สอบสวนเปรียบเทียบใหไดขอยุติเก่ียวกับขอโตแยงระหวางผูฟองคดีกับนาย ช. เสียกอน  
เม่ือไดขอยุติตามขอโตแยงนั้นเปนประการใดแลว ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจพิจารณาสั่งการ 
ตามที่เห็นสมควรตามนัยมาตรา ๖๐๒๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
   สําหรับกระบวนการในการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา  ๖๐  
แหงประมวลกฎหมายท่ีดินน้ัน เปนการใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานที่ดิน 
ในการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือใหไดความจริงเก่ียวกับสิทธิความเปนเจาของที่ดิน
ในที่ดินที่มีขอพิพาท เพ่ือจะไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผูเปนเจาของ
สิทธิในที่ดินที่แทจริงและถูกตองตามกฎหมาย เม่ือผูถูกฟองคดีไดมอบหมายใหพนักงาน
เจาหนาที่สํานักงานที่ดินจังหวัดอางทองทําการสอบสวนเปรียบเทียบ โดยไดทําการสอบสวน
บันทึกถอยคําของผูฟองคดี นาย ช. ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๑ ของผูฟองคดี น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๘/๑๐๓ 
คําขอออกโฉนดที่ดินครั้งกอนของผูฟองคดีตามคําขอที่ ๒๖๒/๒๖๒ และคําขอที่ ๒๖๓/๒๖๓  
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และรายงานการรังวัดทั้งสองคร้ัง  อีกทั้ง ไดสอบถามขอเท็จจริง
จากสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอางทอง กรณีจึงเปนการที่ผูถูกฟองคดีไดแสวงหาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพื่อนํามาพิสูจนสิทธิของผูฟองคดีในที่ดินแปลงที่พิพาท และยังไดใหโอกาส

                                                                                                                                                                          
ในกรณีที่ระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน ใหพนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง 

การทําประโยชนเทาจํานวนเนื้อที่ที่ไดทําประโยชนแลวเม่ือผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดลงชื่อรับรองแนวเขตไวเปนการถูกตอง
ครบถวนทุกดาน 

๒๓ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถามีผูโตแยงสิทธิกัน ใหพนักงานเจาหนาท่ี
หรือเจาพนักงานที่ดิน แลวแตกรณี มีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบ ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง  
หากตกลงกันไมไดใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขามีอํานาจพิจารณาส่ังการไปตามที่เห็นสมควร 
 เม่ือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ังประการใดแลวใหแจงเปนหนังสือตอคูกรณี 
เพื่อทราบ และใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
 ในกรณีที่ไดฟองตอศาลแลว ใหรอเร่ืองไว เม่ือศาลไดพิพากษาหรือมีคําส่ังถึงที่สุดประการใด จึงใหดําเนินการ 
ไปตามกรณี ถาไมฟองภายในกําหนด ก็ใหดําเนินการไปตามที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่ัง 
แลวแตกรณี 



 
 
๔๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แกผูฟองคดีชี้แจงและพิสูจนขอเท็จจริงแลว และเม่ือผูถูกฟองคดีมีอํานาจพิจารณาสอบสวน
เปรียบเทียบเพื่อพิสูจนสิทธิในที่ดินที่พิพาท จึงยอมมีอํานาจพิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอยาง
ที่เห็นวาจําเปนเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงเพ่ือใหการส่ังการเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายได แมคําขอ
ออกโฉนดที่ดินที่ ๒๖๒/๒๖๒ และคําขอที่ ๒๖๓/๒๖๓ ยังไมมีการพิสูจนหลักฐานโดยละเอียด 
แตไดเคยมีการรังวัดแนวเขตที่ดินไปแลวคร้ังหน่ึง กอนที่จะมีการยกเลิกไปเน่ืองจากมีอุปสรรค
ในการรังวัด ผูถูกฟองคดีจึงสามารถนําขอเท็จจริงตามคําขอดังกลาวมาเปนพยานหลักฐาน
ประกอบการสอบสวนเปรียบเทียบได  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดียังไดรวบรวมหลักฐานอีกหลายอยาง
มาประกอบการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบ มิใชนําหลักฐานตามคําขอดังกลาวมาพิสูจนสิทธิ
ของผูฟองคดีเพียงอยางเดียวเทาน้ัน และเม่ือผูถูกฟองคดีไดทําการสอบสวนเปรียบเทียบแลว
ปรากฏวา ที่ดินที่ผูฟองคดีนํามาขอออกโฉนดที่ดินยังมีขอโตแยงกันอยูในสวนที่รังวัดไดเน้ือที่
เพ่ิมขึ้นจากแบบแจงการครอบครองตามมาตรา ๕๒๔ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบและมีอํานาจสั่งการ 
ไปตามที่เห็นสมควรตามนัยมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดี 
มีคําสั่งใหออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีเฉพาะสวนที่เปนที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๐๑ 
เทาน้ัน โดยกันสวนที่ดินนอกหลักฐานแบบแจงการครอบครองออกกอน จึงเปนการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด และไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๗/๒๕๕๕) 
 

   ผูที่ครอบครองที่ดินโดยไมมีเอกสารสิทธิอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใชบังคับ เม่ือไมไดแจงการครอบครองที่ดินตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไมปรากฏวามีการขอผอนผันการแจง 
การครอบครองตอผูวาราชการจังหวัด จึงถือไดวาผูครอบครองท่ีดินน้ันไดสละสิทธิ 
การครอบครองที่ดินดังกลาวแลว ผูที่ซื้อที่ดินดังกลาวในฐานะผูรับโอนยอมไมไดสิทธิ 
ในที่ดินน้ันเชนกัน และเม่ือทางราชการไดประกาศที่ดินเปนเขตปาสงวนแหงชาติ 
ก็ไมไดย่ืนคําขอตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ 
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ดินดังกลาว 

                                                            
๒๔ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖  

ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 มาตรา ๕ ใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ โดยไมมี 
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงการครอบครองท่ีดินตอนายอําเภอทองที่ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 วรรคสอง (ยกเลิก) 
 การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมกอใหเกิดสิทธิข้ึนใหมแกผูแจงแตประการใด 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีลักษณะตองหามมิใหออกโฉนดที่ดินตามขอ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
และไมสามารถออกโฉนดที่ดินไดตามมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
   สรุปขอเท็จจริง  
   ผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน เน้ือที่ประมาณ ๒๐ ไร  
๕ ตารางวา โดยซ้ือมาจากนาย ด. ซ่ึงไดทําประโยชนในที่ดินดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๐  
และมีสภาพเปนที่สวนตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ ๔๒ ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินไดจดแจง
ไวในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๙๗๙ วา ที่ดินขางเคียงดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ที่ดินของ 
ผูฟองคดี) เปนที่มีการครอบครอง  ตอมา เม่ือวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอ
รังวัดออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังยกเลิก 
คําขอออกโฉนดที่ดิน เน่ืองจากท่ีดินดังกลาวมิไดแจงการครอบครองและอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดเชียงราย (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว เน่ืองจากในการยื่นขอรังวัด 
ออกโฉนดที่ดินพิพาท ผูฟองคดีไดแสดงหลักฐานโดยชัดแจงถึงการครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินตอเน่ืองจากผูครอบครองที่ดินเดิมมาโดยตลอด ซ่ึงเปนการครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินมากอนประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ และกอนที่จะมีการประกาศเปนเขตปาสงวน
แหงชาติ ผูฟองคดีมีสิทธิที่จะขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่สั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี และคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบกับ
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินที่ผูฟองคดียื่นคําขอออกโฉนดที่ดินไดซ้ือมาจาก
นาย ด. เปนที่ดินที่ไมมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และนาย ด. ไมไดแจงการครอบครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไมไดขอผอนผัน
การแจงการครอบครองตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แมที่ดินขางเคียงตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๙๗๙  
ซ่ึงออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๓ ไดจดแจงที่ดินขางเคียงดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
(ที่ดินของผูฟองคดี) วาเปนที่มีการครอบครอง ก็เปนการปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวย
การเขียนขางเคียงและการรับรองแนวเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ เทาน้ัน และทางราชการไดกําหนด
แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ไวโดยเฉพาะ การแจงการครอบครองจึงตองปฏิบัติ 



 
 
๔๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวดวย ผูฟองคดีจึงมิอาจถือเอาการแจง
ที่ขางเคียงดังกลาววาเปนการแจงการครอบครองตอเจาพนักงานที่ดิน และเจาพนักงานที่ดิน
ไดรับแจงการครอบครองแลวได และเม่ือทางราชการไดประกาศใหที่ดินพิพาทเปนเขตปาสงวน
แหงชาติ นาย ด. ก็ไมไดยื่นคําขอตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ
ทองที่ตามมาตรา ๑๒๒๕ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไมอาจออกโฉนดที่ดินใหได เพราะผลของการไมแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ถือวานาย ด. 
(เจาของที่ดินเดิม) สละสิทธิครอบครองที่ดิน แมตอมานาย ด. จะขายที่ดินใหแกผูฟองคดี  
ผูฟองคดีซ่ึงเปนผู รับโอนก็ไมไดสิทธิในที่ดิน และไมไดรับการคุมครองตามมาตรา ๔๒๖  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  อีกทั้ง เม่ือทางราชการประกาศท่ีดินเปนเขตปาสงวนแหงชาติ ยอมถือวา
ผูฟองคดีครอบครองที่ดินพิพาทโดยไมชอบดวยกฎหมาย และมีผลใหที่ดินแปลงนี้มีลักษณะ
ตองหามมิใหออกโฉนดที่ดินตามขอ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไมสามารถ 
ออกโฉนดที่ดินไดตามมาตรา ๕๙ ทวิ๒๗ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจ
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามคําขอของผูฟองคดีได  ดังนั้น คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่สั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒  

                                                            
๒๕ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 มาตรา ๑๒ บุคคลใดอางวามีสิทธิ หรือไดทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติใดอยูกอนวันที่กฎกระทรวงกําหนด 
ปาสงวนแหงชาติน้ันใชบังคับ ใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ภายใน
กําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงน้ันใชบังคับ ถาไมยื่นคํารองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาสละสิทธิหรือประโยชนน้ัน 
 คํารองดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่สงตอไปยัง
คณะกรรมการสําหรับปาสงวนแหงชาติน้ันโดยไมชักชา 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกกรณีสิทธิในที่ดินที่บุคคลมีอยูตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

๒๖ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๔ ภายใตบังคับมาตรา ๖ บุคคลใดไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองในที่ดินกอนวันที่ประมวลกฎหมายน้ีใชบังคับ  
ใหมีสิทธิครอบครองสืบไปและใหคุมครองตลอดถึงผูรับโอนดวย 

๒๗ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 มาตรา ๕๙ ทวิ ผูซ่ึงครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายน้ีใชบังคับโดยไมมี 
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมิไดแจงการครอบครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ แตไมรวมถึงผูซ่ึงมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี ถามีความจําเปนจะขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนเปนการเฉพาะราย เม่ือพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นสมควรใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน แลวแตกรณี ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประมวลกฎหมายน้ีกําหนด แตตองไมเกินหาสิบไร ถาเกินหาสิบไร
จะตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด  ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากบุคคลดังกลาวดวย 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๕ 
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ที่ เห็นชอบกับคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๕ และท่ี อ.๕๙๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
 

   การออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน มีหลักเกณฑในการพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการแรก ผูขอออกโฉนดที่ดิน
ตองเปนบุคคลซึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจออกโฉนดที่ดินใหได และประการที่สอง ที่ดิน 
ที่ขอออกโฉนดที่ดินตองไมมีลักษณะตองหามมิใหออกโฉนดที่ดิน  ดังน้ัน การนํา ส.ค. ๑ 
สําหรับที่ดินแปลงอ่ืนมาใชเปนหลักฐานการออกโฉนดท่ีดิน และการนําใบจองที่ซื้อมาจาก
ผูที่ไดรับอนุญาตใหจับจองโดยที่ยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชน 
ซึ่งมีผลทําใหผูขอมิใชผูมีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ผูขอจึงมิใชผูมีสิทธิ
ที่จะขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายไดตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดินรวม ๓ แปลง ไดแก แปลงที่ ๑ 
ที่ดินตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ เน้ือที่ ๑๔ ไร ๒๕ ตารางวา  
มีชื่อนาย ง. เปนผูแจงการครอบครองที่ดิน เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ นาย ง. ไดโอน 
สิทธิครอบครองใหแกผูฟองคดี แปลงที่ ๒ ที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ เน้ือที่ ๗ ไร ๑ งาน 
๗๕ ตารางวา มีชื่อนาย ป. เปนผูเขาครอบครองที่ดิน เม่ือวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔ นาย ป.  
ไดโอนสิทธิครอบครองใหแกผูฟองคดี และแปลงที่ ๓ ที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๖ เน้ือที่  
๖ ไร ๓ งาน มีชื่อนาย อ. เปนผูเขาครอบครองที่ดิน เม่ือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๕ นาย อ.  
ไดโอนสิทธิครอบครองใหแกผูฟองคดี ที่ดินทั้ง ๓ แปลงดังกลาวตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกัน  
ผูฟองคดีไดเขาทําประโยชนในที่ดินโดยปลูกพืชลมลุกและไมยืนตน เชน ตนมะมวง และปลูกบาน
อยูอาศัย ๑ หลัง รวมทั้งเสียภาษีบํารุงทองที่มาโดยตลอด  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคําขอ 
ออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานสําหรับที่ดินทั้งสามแปลง แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
นครนายก (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ในวันทําการรังวัด นายอําเภอ 
และองคการบริหารสวนตําบลเขาพระคัดคานการรังวัดวา ที่ดินมีสภาพเปนที่เนินเขาสูง และ 
ไมเคยเห็นผูฟองคดีทําประโยชนในที่ดิน และเจาหนาที่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดนครนายก (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ซ่ึงไดไปรวมระวังชี้แนวเขตปาไมแจงวา ยังไมทราบ 
คาพิกัดและรูปแผนที่ของท่ีดิน จึงไมสามารถรับรองไดวา ที่ดินอยูในเขตหรือนอกเขตปาไม  
หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีตามคําขอได เน่ืองจากตําแหนงที่ดินที่ขอออกโฉนดท่ีดินไมตรงกับหลักฐาน ส.ค. ๑ 
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และหลักฐานใบจองมีชื่อผูครอบครองที่ดินไมตรงกับชื่อผูถือสิทธิตามใบจอง จึงไมอยูในหลักเกณฑ
ที่จะออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายไดตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ จึงมีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงของผูฟองคดี ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
โตแยงคําสั่งดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดี
ทราบวา ที่ดินทั้งสามแปลงไมสามารถออกโฉนดที่ดินได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ รวมกันหรือแทนกันออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ 
และใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ใหแกผูฟองคดี และหามผูถูกฟองคดีที่ ๔ คัดคานการรังวัด
ออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลง 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มีหลักเกณฑในการพิจารณา ๒ ประการ ประการที่หน่ึง ผูขอออกโฉนดที่ดินเปนบุคคล 
ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่อาจออกโฉนดที่ดินใหไดหรือไม ประการที่สอง ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดิน 
มีลักษณะตองหามหรือไม เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามผลการสอบสวนของคณะทํางานซึ่งไดตรวจสอบ
ระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศจังหวัดนครนายก มาตราสวน ๑:๔๐๐๐ ระวาง ๕๒๓๗ III 
๔๐๗๖, ๕๒๓๗ IV ๔๐๗๘ ถายเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๗ และระวางขยายภาพถายทางอากาศ (น.ส. ๓ ก.) 
มาตราสวน ๑:๔๐๐๐ (โดยประมาณ) ระวาง ๕๒๕๓ IV แผนที่ ๕๕ ถายเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๖ 
แสดงตําแหนงบริเวณที่ทําการรังวัดออกโฉนดที่ดิน (โดยประมาณ) ตามหลักฐานแบบแจง 
การครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ ใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ หมูที่ ๕ ตําบลเขาพระ 
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และรูปถายสภาพที่ดินบริเวณที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน
ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ ใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ในวันออกไปดูสภาพที่ดิน 
เม่ือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และระวางแผนที่ ๕๒๓๗ IV จังหวัดนครนายก และระวางแผนที่
จังหวัดนครนายก มาตราสวน ๑:๔๐๐๐ ระวาง ๕๒๓๗ IV ๔๐๗๘ ซ่ึงแสดงแนวเขตปาไมถาวร 
และปาสงวนแหงชาติซ่ึงตรวจสอบความถูกตองแลว สรุปวา ผูฟองคดียื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
เปนการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ เน้ือที่ ๑๔ ไร 
๒๕ ตารางวา ซ่ึงมีชื่อนาย ง. เปนผูแจงการครอบครองที่ดินเม่ือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๔๙๘  
ผลการรังวัดไดเน้ือที่ ๑๕ ไร ๒ งาน ๙๔ ตารางวา สภาพที่ดินที่ขอรังวัดเปนเนินเขาสูง ระยะไมตรง
ตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ขางเคียงดานทางหลวงชนบทสายเขาทุเรียน-เขานอย 
รับรองแนวเขต เจาของที่ดินขางเคียงไมมาระวังชี้แนวเขต ผูปกครองทองที่ และองคการบริหาร
สวนตําบลเขาพระคัดคานการรังวัด เน่ืองจากสภาพที่ดินเปนเขาสูง และไมเคยเห็นผูฟองคดี 
ทําประโยชนในที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตรวจสอบแลว ที่ดินเกือบทั้งแปลงคาบเกี่ยวกับเขตปาไม



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๔๙๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถาวร ขางเคียงเปลี่ยนแปลงไมสอดคลองสัมพันธกับหลักฐาน ส.ค. ๑ คือ ทิศเหนือ เดิมแจง 
จดนานาย ว. รังวัดใหมจดทางหลวงชนบทสายเขาทุเรียน-เขานอย ทิศใต เดิมจดเขาทุเรียน 
รังวัดใหมจดเขาทุเรียน ทิศตะวันออก เดิมจดนานาย ว. รังวัดใหมจดเขาทุเรียน และทิศตะวนัตก 
เดิมจดเขารัง รังวัดใหมจดทางหลวงชนบทสายเขาทุเรียน-เขานอย และเลขที่ ดิน ๘๒  
นอกจากน้ี เจาของที่ดินซ่ึงตั้งอยูใกลเคียงกับที่ดินที่ผูฟองคดีขอรังวัดออกโฉนดที่ดินและเปน 
ผูทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติความเปนมาของที่ดินแปลงดังกลาว ไดใหถอยคําตอ
คณะกรรมการทั้งสองคณะวา ที่ดินบริเวณที่ทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินเดิมเปนของนาย ป.  
ไมมีหลักฐานสําหรับที่ดิน มิใชที่ดินของนาย ง. แตอยางใด  อีกทั้ง นาง จ. บุตรของนาย ง.  
ใหถอยคํายืนยันวา ที่ดินบริเวณที่ทําการรังวัดเปนที่ดินของนาย ป. จึงรับฟงไดวา ที่ดินบริเวณที่
ผูฟองคดีนํารังวัดออกโฉนดที่ดินมิใชที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขท่ี ๓ กรณีจึงเปนการนํา ส.ค. ๑ 
สําหรับที่ดินแปลงอ่ืนมาใชเปนหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน ซ่ึงมีผลทําใหผูฟองคดีมิใชผูมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายที่จะมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายได 
ตามมาตรา ๕๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
   สําหรับที่ดินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ หมูที่ ๕ โดยใบจอง
เปนหลักฐานที่ออกใหแกบุคคลที่มีคณุสมบัติเฉพาะและไดรับการคัดเลือกใหเขายึดถือครอบครอง
ที่ดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง เพ่ืออยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ
เปนการชั่วคราว โดยบุคคลที่ไดรับใบจองจะตองเร่ิมทําประโยชนในที่ดินภายใน ๖ เดือน นับแต
วันที่ไดรับใบจอง และจะตองทําประโยชนใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป นับแตวันที่ไดรับใบจอง  
หรือภายในกําหนดเวลาการทําประโยชนตามที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติพิจารณากําหนด 
หากบุคคลดังกลาวไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเง่ือนไขของคณะกรรมการ
จัดที่ดินแหงชาติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจสั่งใหบุคคลน้ันออกไปจากท่ีดินนั้นได และนับตั้งแต 
วันที่ไดรับคําสั่ง ใหบุคคลน้ันขาดสิทธิอันจะพึงไดตามระเบียบ ขอบังคับ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒๘ 
มาตรา ๒๗๒๙ มาตรา ๓๒๓๐ และมาตรา ๓๓๓๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบ

                                                            
 ๒๘-๓๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ใบจอง” หมายความวา หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองท่ีดินชั่วคราว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๒๗ นอกจากท่ีดินที่สวนราชการหรือองคการของรัฐนําไปจัดตามกฎหมายอ่ืนแลว อธิบดีมีอํานาจ 
จัดท่ีดินของรัฐซ่ึงมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ใหราษฎรเพื่อเปนที่อยูอาศัยและทํามาหาเลี้ยงชีพได  ทั้งน้ี ตองเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดซ่ึงใหรวมถึงรายการดังตอไปน้ีดวย คือ 
 (๑) จํานวนที่ดินที่จะแบงใหครอบครอง 
 (๒) หลักเกณฑสอบสวนคัดเลือกผูเขาครอบครอง 



 
 
๔๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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วาดวยการจัดที่ดินเพ่ือประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๘  ดังน้ัน ที่ดินตามหลักฐานใบจอง
ดังกลาวจึงยังคงมีสถานะเปนที่ดินของรัฐ  นอกจากน้ี ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจองดังกลาว 
จะโอนไปยังบุคคลอ่ืนไมได หากยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว เวนแต
จะตกทอดทางมรดก  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๘ วรรคสอง๓๒ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีมิใชบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือก 
ใหเขายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ และแมผูฟองคดี
จะอางวาไดรับโอนที่ดินดังกลาวโดยซื้อมาจากผูที่ไดรับอนุญาตใหจับจองก็ตาม ผูฟองคดีก็ไมอาจ
ยกขอเท็จจริงดังกลาวเปนขออางตอพนักงานเจาหนาที่ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือใหออกโฉนดที่ดิน
เปนการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ใหแกผูฟองคดีได  ทั้งน้ี 
เนื่องจากท่ีพิพาทตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ยังคงมีสถานะเปนที่ดินของรัฐ
และตองหามมิใหโอนไปยังบุคคลอ่ืน ผูฟองคดีจึงมิใชผูมีสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
ที่จะมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานใบจองดังกลาวไดตามมาตรา ๕๙ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เชนกัน  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําส่ังใหยกเลิกคําขอ
ออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๗/๒๕๕๕) 
 

                                                                                                                                                                          
 (๓) วิธีที่ผูเขาครอบครองพึงปฏิบัติ 
 (๔) หลักเกณฑการชดใชทุนที่ไดลงไปในที่ดินน้ัน และการเรียกคาธรรมเนียมบางอยาง 
 (๕) กิจการที่จําเปนสําหรับการจัดแบงที่ดิน 
 ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๓๒ บุคคลใดเขาครอบครองที่ดินตามนัยแหงบทบัญญัติมาตรา ๓๐ ไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการ อธิบดีมีอํานาจส่ังใหบุคคลน้ันออกไปจากที่ดินน้ันได และนับตั้งแตวันไดรับคําส่ัง  
ใหบุคคลน้ันขาดสิทธิอันจะพึงไดตามระเบียบขอบังคับทั้งหลายทันที 
 ถาบุคคลน้ันไมพอใจคําส่ังดังกลาวในวรรคกอน ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในกําหนดสามสิบวัน  
นับแตวันไดรับคําส่ัง แตถารัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยส่ังการภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันไดรับอุทธรณใหถือวารัฐมนตรีส่ังให 
มีสิทธิครอบครองในที่ดินน้ันตอไป แตจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และเงื่อนไขของคณะกรรมการตามเดิม 
 คําส่ังของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด 
 มาตรา ๓๓ ในเขตทองที่ใดที่คณะกรรมการยังมิไดประกาศเขตสํารวจที่ดินตามความในหมวดนี้ก็ดี หรือในกรณีที่
สภาพของท่ีดินเปนแปลงเล็กแปลงนอยก็ดี ราษฎรจะขออนุญาตจับจองท่ีดินไดโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และเม่ือพนักงานเจาหนาที่อนุญาตแลว ก็ใหออกใบจองใหตอไป 

๓๒ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 มาตรา ๘ การพิจารณาวาท่ีดินไดทําประโยชนแลวหรือไม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจอง แตยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว ผูไดรับอนุญาต 
จะโอนไปไมไดเวนแตจะตกทอดโดยทางมรดก 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   การแจงการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๒๗ ตรี แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน น้ัน กฎหมายกําหนดใหผูแจงการครอบครองตองเขาครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินน้ันดวย  ดังน้ัน การที่ผูแจงการครอบครองไดแจงการครอบครองโดยรวมเอา
ที่ดินที่ยังไมไดทําประโยชนไปดวย จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
   ผูที่รับโอนที่ดินมาจากบุคคลที่แยงการครอบครองที่ดินของผูอ่ืน 
ยอมไดรับโอนสิทธิและหนาที่เทาที่มีอยูของผูโอนการครอบครองเทาน้ัน กรณีจึงถือไมไดวา 
ผูรับโอนเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองจากผูแจงการครอบครองเดิม 
ตามมาตรา ๒๗ ตรี วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ดังน้ัน ผูรับโอนจึงไมอาจ 
นําหลักฐานการแจงการครอบครองที่ไดมาน้ันมาขอออกโฉนดที่ดินได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีไดขอออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ ดินจังหวัดศรีสะเกษ  
สาขากันทรลักษณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยใชหลักฐานใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน 
(ส.ค. ๒) เลขที่ ๔๔ เน้ือที่ประมาณ ๕๔ ไร มีชื่อนาง ค. เปนผูแจงเม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๑๙ ซ่ึงผูฟองคดีไดมาโดยการซื้อจากนาย ม. จํานวน ๕ ไร ๑ งาน ๓๓ ตารางวา ในราคา 
๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักฐานเปนสัญญาซ้ือขายที่ดิน แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือชี้แจง 
ใหผูฟองคดีทราบวา ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินไมอยูในหลักเกณฑที่จะออกโฉนดที่ดินได 
เน่ืองจากที่ดินบริเวณที่ผูฟองคดีขอรังวัดออกโฉนดที่ดินน้ัน เดิมนาง ค. ไดแจงการครอบครองไว 
และใหถอยคําวา สาเหตุที่ไมไดนํารังวัดออกเปน น.ส. ๓ ก. เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๒ หมดทั้งแปลง 
เพราะที่ดินยังมีสภาพเปนที่ปา ทําประโยชนในที่ดินไดไมเต็มเน้ือที่ตามที่แจงการครอบครอง  
ดังน้ัน การที่นาง ค. แจงการครอบครองโดยเอาที่ดินที่ตนไมไดทําประโยชนรวมไปดวยจึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย ประกอบกับนาย ม. ไดที่ดินแปลงนี้มาจากนาง ค. โดยการแยงการครอบครอง  
ซ่ึงการแยงการครอบครองโดยปราศจากความยินยอมและสมัครใจจากผูที่แจงการครอบครอง 
ไมถือเปนผูครอบครองตอเน่ืองจากผูครอบครองเดิมตามมาตรา ๒๗ ตรี แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จึงไมอาจออกโฉนดที่ดินไดตามมาตรา ๕๙ ทวิ ผูฟองคดีซ้ือที่ดินสวนดังกลาวจากนาย ม. 
จึงไมอาจนําหลักฐาน ส.ค. ๒ มาเปนหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินไดเชนกัน ผูฟองคดีอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นพอง
กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี 

 
 
 
 



 
 
๕๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินแปลงนี้เดิมนาง ค. ไดครอบครองโดยไมมี
หลักฐานใด ๆ  ตอมา นาง ค. ไดแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน (ส.ค. ๒) เม่ือวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เน้ือที่ประมาณ ๕๔ ไร  หลังจากน้ัน ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดมีการนํา 
เดินสํารวจที่ดิน และไดรับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๐๔ เน้ือที่ ๓๓ ไร ๒ งาน ๖๐ ตารางวา โดยนาง ค. 
ไมไดนํา ส.ค. ๒ เลขที่ ๔๔ ไปเปนหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ดังกลาว  อีกทั้ง ไมไดนํา 
เดินสํารวจเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดินหมดทั้งแปลง เพราะที่ดินเปนปาทําประโยชนในที่ดิน 
ไมหมด  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ นาง ค. ไดขอรังวัดตรวจสอบเน้ือที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก.  
แปลงดังกลาว ไดเน้ือที่ทั้งหมด ๔๔ ไร ๒ งาน ๗๒ ตารางวา คงเหลือที่ดินอีกประมาณ ๑๐ ไร 
ที่ยังไมไดนําเดินสํารวจออกเอกสารสิทธิ จึงเห็นไดวา การที่ นาง ค. ใหถอยคําวาที่ดินแปลงที่เหลือ
ยังเปนที่ปาทําประโยชนในที่ดินไมหมด เม่ือนาง ค. แจงการครอบครอง ส.ค. ๒ โดยรวมเอา
ที่ดินที่ยังไมไดทําประโยชนไปดวย ยอมไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายกําหนดให 
ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินเทาน้ันจึงจะมีสิทธิแจงการครอบครองตามมาตรา ๒๗ ตรี๓๓  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับผูฟองคดีซ้ือที่ดินแปลงนี้มาจากนาย ม. โดยเปนที่ดิน 
ที่นาย ม. แยงการครอบครองที่ดินสวนที่เหลือดังกลาวจากนาง ค. โดยนาย ม. ไมไดดําเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับเอกสารสิทธิในที่ ดินสําหรับที่ ดินแปลงดังกลาว จนกระทั่งผูฟองคดีได ซ้ือที่ ดิน 
แปลงที่เหลือน้ีเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๗ จากนาย ม. เน้ือที่ ๕ ไร ๑ งาน ๓๓ ตารางวา และครอบครอง
ทําประโยชนเร่ือยมา โดยที่การไดที่ดินของผูฟองคดีมาเปนการครอบครองตอเน่ืองจากการ 
แยงการครอบครองของนาย ม. ผูฟองคดียอมไดรับโอนสิทธิและหนาที่เทาที่มีอยูของนาย ม.  
ผูโอนการครอบครองเทาน้ัน กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชน 
ในที่ดินตอเน่ืองจากนาง ค. ผูครอบครองเดิม ตามมาตรา ๒๗ ตรี วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย

                                                            
๓๓ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๒๗ ตรี เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดประกาศกําหนดทองที่และวันเร่ิมตนของการสํารวจตามมาตรา ๕๘ 
วรรคสอง ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายน้ีใชบังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และมิไดแจงการครอบครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือผูซ่ึงรอคําส่ัง
ผอนผันจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๒๗ ทวิ แตไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินน้ันติดตอมาจนถึงวันทําการ
สํารวจรังวัดหรือพิสูจนสอบสวน ถาประสงคจะไดสิทธิในที่ดินน้ัน ใหแจงการครอบครองที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน ณ ที่ดินน้ัน
ตั้งอยูภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันปดประกาศ ถามิไดแจงการครอบครองภายในกําหนดเวลาดังกลาว แตไดมานํา
หรือสงตัวแทนมานําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัดตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนด ใหถือวา 
ยังประสงคจะไดสิทธิในที่ดินน้ัน 
 เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึง 
ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากบุคคลดังกลาวดวย 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๐๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดิน ผูฟองคดีจึงไมอาจนําหลักฐาน ส.ค. ๒ ของนาง ค. มายื่นคําขอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เพ่ือขอใหออกโฉนดท่ีดินสําหรับที่ดินดังกลาวได ประกอบกับผูฟองคดีไมมีหลักฐานอ่ืนใด 
ที่แสดงวาเปนผู มีสิทธิในที่ ดินที่ไดครอบครองและทําประโยชนแลว อันจะมีสิทธิขอให 
ออกโฉนดที่ดินไดตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบขอ ๑๔ 
และขอ ๑๖๓๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  อีกทั้ง ปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในทองที่อําเภอขุนหาญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ใหเปนเขต 
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ เม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๑ โดยผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินแปลงพิพาท
ภายหลังพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับแลว กรณีของผูฟองคดีจึงไมสามารถออกโฉนดที่ดิน
ซ่ึงไมมีหลักฐานในที่ดินได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังไมออกโฉนดที่ดินตามคําขอ
รังวัดออกโฉนดที่ดินใหผูฟองคดี จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕/๒๕๕๖) 
 

   การที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมีคําสั่งยกเลิกใบไตสวน (น.ส. ๕)  
เพื่อขอออกโฉนดที่ดินโดยระบุเหตุผลวา ที่ดินดังกลาวมีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕  
อยูในเขตเขา แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินมีสวนที่มีความลาดชนั
เกินรอยละ ๓๕ อยูประมาณรอยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด สวนที่เหลือเปนพ้ืนที่ราบที่มี 
ความลาดชันไมเกินรอยละ ๓๕  ดังน้ัน คําสั่งที่ใหยกเลิกใบไตสวนจึงเปนคําสั่งที่วางอยูบน
พ้ืนฐานของขอเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน อันเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง  
   ผูฟองคดีทั้งสามไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน ตั้งอยูที่จังหวัด
เชียงราย โดยมิไดแจงการครอบครองที่ดิน ผูฟองคดีที่ ๑ ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
เน้ือที่ประมาณ ๔๙ ไร ๑ งาน ๒๔ ตารางวา ดวยตนเองเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๖ สวนผูฟองคดีที่ ๒ 
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๘ ไร ๒ งาน ๘๓ ตารางวา และผูฟองคดีที่ ๓ 
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๓๘ ไร ๓ งาน ๑๘ ตารางวา โดยผูฟองคดี 
ที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ ไดซ้ือที่ดินดังกลาวมาจากผูฟองคดีที่ ๑ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๕  ตอมา  
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมที่ดินไดออกประกาศเดินสํารวจเพ่ือออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ 

                                                            
๓๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ขอ ๑๖ ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหผูมีสิทธิครอบครองที่ดินยื่นคําขอ 
ตามแบบ น.ส. ๑ ข. ทายกฎกระทรวงน้ี และใหนําขอ ๗ (๒) ขอ ๑๐ (๒) และ (๓) ขอ ๑๑ และขอ ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 
 
๕๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพยใหเปนทุนของรัฐบาล ผูฟองคดีทั้งสาม
จึงยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินและไดนําเจาหนาที่ทําการรังวัดเดินสํารวจที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสาม
ครอบครองและทําประโยชนดังกลาว ระหวางการดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสาม 
กองแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ไดทําการตรวจสอบปรากฏวา พ้ืนที่ที่ขอใหตรวจสอบบางสวน 
อยูนอกเขตปาไมถาวร ซ่ึงยังไมเคยมีการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินมากอน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ (พ้ืนสีนํ้าเงิน) บางสวนอยูในเขตปาไมถาวร “ปาแมมะ-แมมา” 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ (พ้ืนไมไดหมายสี) และบางสวนอยูในเขต
ปาไมถาวร “ปาแมมะ-แมมา” ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๖ (พ้ืนสีเขียว) 
สวนความลาดชันของพื้นที่เปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ อยูในเขตเขา และไมถึง
รอยละ ๓๕ อยูทั้งในเขตเขาและนอกเขตเขา แตในการแจงผลการตรวจสอบดังกลาวปรากฏวา 
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจงผูอํานวยการ
ศูนยเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงรายเฉพาะขอเท็จจริงเก่ียวกับพ้ืนที่ที่ขอใหตรวจสอบวา
อยูในเขตปาไมถาวรหรือไม โดยมิไดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับความลาดชันของพื้นที่ที่ขอให
ตรวจสอบ  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดี
ทั้งสามวา ที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสามขอออกโฉนดที่ดินมีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ อยูในเขตเขา 
ไมอยูในหลักเกณฑที่จะออกโฉนดที่ดินไดตามขอ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓  
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
จึงมีคําสั่งใหยกเลิกใบไตสวน (น.ส. ๕) ของผูฟองคดีทั้งสาม ผูฟองคดีทั้งสามมีหนังสืออุทธรณ
คําสั่งดังกลาว และขอใหออกโฉนดที่ดินในสวนที่เปนที่ราบตามที่หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงรายไปทําการสํารวจ ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดพิจารณาอุทธรณ
ของผูฟองคดีทั้งสามแลว เห็นดวยกับความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงใหยกอุทธรณของผูฟองคดี
ทั้งสาม ผูฟองคดีทั้งสามไมเห็นดวยจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสอง และขอใหออกโฉนดที่ดินในสวนที่ความลาดชันไมเกินรอยละ ๓๕ 
ใหแกผูฟองคดีทั้งสาม 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือผลการตรวจสอบของกองแผนที่ กรมพัฒนาท่ีดิน ปรากฏวา พ้ืนที่ 
ที่ขอใหตรวจสอบบางสวนอยูนอกเขตปาไมถาวร และบางสวนอยูในเขตปาไมถาวร โดยพ้ืนที่ 
ที่มีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ อยูในเขตเขา และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไมถึงรอยละ ๓๕  
อยูทั้งในเขตเขาและนอกเขตเขา แตหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินมีหนังสอืลงวนัที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
แจงผลการตรวจสอบเฉพาะขอเท็จจริงเก่ียวกับพ้ืนที่ที่ขอใหตรวจสอบวาอยูในเขตปาไมถาวร
หรือไม โดยมิไดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับความลาดชันของพื้นที่ที่ขอใหตรวจสอบ จึงเปนการแจง



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๐๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอเท็จจริงเก่ียวกับผลการตรวจสอบท่ีดินที่ไมถูกตองสมบูรณครบถวน และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดรับทราบรายงานผลการตรวจสอบที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไดมีคําสั่งใหยกเลิกใบไตสวน (น.ส. ๕) ของผูฟองคดีทั้งสาม โดยอางถึงหนังสือของหัวหนา
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายดังกลาว และระบุเหตุผลในการยกเลิกใบไตสวน (น.ส. ๕) วา  
ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามมีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ อยูในเขตเขา ไมอยูในหลักเกณฑ 
ที่จะขอออกโฉนดที่ดินไดตามขอ ๑๔ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ  
ทั้งที่หนังสือของหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ มิไดระบุ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับความลาดชันของพื้นที่ที่ขอใหตรวจสอบวามีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕  
แตอยางใด  อีกทั้ง ผลการตรวจสอบของกองแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ก็ไมปรากฏวาที่ดิน 
ของผูฟองคดีทั้งสามมีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ และอยูในเขตเขา ซ่ึงตองหามมิใหออก 
โฉนดที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ ทั้งแปลงแตอยางใด  นอกจากน้ัน 
ขอเท็จจริงยังปรากฏอีกวา ในระหวางการพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีทั้งสาม
ไดมีหนังสือถึงหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ขอใหสงเจาหนาที่ไปทําการสํารวจพ้ืนที่จริง
เพ่ือสํารวจพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไมถึงรอยละ ๓๕ เพ่ือจะไดนําไปเปนหลักฐานในการขอ 
ออกโฉนดที่ดินตอไป ผลการตรวจสอบปรากฏวา ที่ดินแปลงของผูฟองคดีทั้งสามเปนพ้ืนที่ราบ
รอยละ ๗๕ ถึง ๘๐ มีความลาดชันไมเกินรอยละ ๓๕ สวนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละ ๓๕ 
มีประมาณรอยละ ๒๐ ของที่ดินทั้งหมด และอยูนอกเขตปาไมถาวร ปรากฏตามหนังสือของ
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ที่แจงผลการตรวจพิสูจนที่ดิน 
ของผูฟองคดีทั้งสามตอผู อํานวยการศูนยเ ดินสํารวจออกโฉนดที่ ดินจังหวัดเชียงราย  
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับทราบผลการตรวจสอบดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชอบท่ีจะ
ดําเนินการตรวจสอบใหแนชัดวาที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสามยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเปนที่ดิน 
ที่มีความลาดชันนอยกวารอยละ ๓๕ ซ่ึงสามารถออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสามไดหรือไม 
และมากนอยเพียงใด แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดดําเนินการดังกลาว กลับมีความเห็นเสนอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสาม การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหยกเลิก
ใบไตสวน (น.ส. ๕) ของผูฟองคดีทั้งสาม และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังใหยกอุทธรณ 
ของผูฟองคดีทั้งสาม จึงเปนการออกคําส่ังทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
วางอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไมถูกตองตรงตามความเปนจริง  
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหยกเลิกใบไตสวนของผูฟองคดีทั้งสาม  
และเพิกถอนคําสั่งยกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการพิจารณา
ออกโฉนดที่ดินในสวนทีไ่มตองหามการออกโฉนดทีดิ่น ตามหลักเกณฑในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ แกผูฟองคดีทั้งสาม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๓/๒๕๕๖) 



 
 
๕๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๓.๑.๒ กรณีไมดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลา
อันสมควร 
 

   กรณีการขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ตรี 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เม่ือทําการรังวัดใหมแลวปรากฏวา เน้ือที่แตกตางไปจากเนื้อที่
ตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) กฎหมายกําหนดเพียงใหเปนดุลพินิจของ
พนักงานเจาหนาที่ที่จะใชดุลพินิจออกโฉนดที่ดินตามเน้ือที่ที่ทําประโยชนแลวเทาน้ัน  
ดังน้ัน พนักงานเจาหนาที่จึงไมอาจกําหนดใหผูย่ืนคําขอออกโฉนดที่ดินตองแสดง 
ความยินยอมกันสวนที่ดินสวนที่เกินจากแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ออกจาก
เน้ือที่ดินที่ทําการรังวัดใหมได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔ 
จังหวัดอุดรธานี เน้ือที่ ๔๐ ไร ตามคําขอลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดอุดรธานี (ผูถูกฟองคดี) ผลการรังวัดปรากฏวา ผูมีสิทธิในที่ดินแปลงขางเคียงไมคัดคาน 
ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ระบุทิศที่แจงถูกตองตามตําแหนงที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ
ขางเคียงแลวตรงกับ ส.ค. ๑ ที่แจงไว และผูปกครองทองที่ซ่ึงรวมตรวจสอบแนวเขต ไดลงชื่อ
รับรองแนวเขตที่ดินถูกตองครบถวนทุกดาน ไมเปนที่หลวงหวงหามหรือที่สาธารณประโยชน 
แตอยางใด และผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนเต็มพ้ืนที่แลว แตจากผลการรังวัด 
โดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ใชกลองวัดมุม คํานวณคาพิกัดฉาก ขึ้นรูปแผนที่ มาตราสวน ๑:๔๐๐๐  
ไดเน้ือที่ ๙๗ ไร ๑ งาน ๔๒ ตารางวา มากกวาที่แจงไวตามหลักฐาน ส.ค. ๑ จํานวน ๕๗ ไร  
๑ งาน ๔๒ ตารางวา และผลจากการตรวจสอบแผนที่ (ร.ว. ๙) ไมทับที่ดินแปลงขางเคียง  
ที่หลวงหวงหาม หรือที่สาธารณประโยชนแตอยางใด แมที่ดินดังกลาวอยูในเขตดําเนินการ 
ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม แตสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ไดมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีวา ไมมีเหตุคัดคานวามีสิทธิในที่ดินนั้นดีกวาผูฟองคดีแตอยางใด  
ผูถูกฟองคดีเห็นวา ที่ดินแปลงที่ขอออกโฉนดที่ดินบางสวนเปนที่นาตรงตามที่แจงไวใน ส.ค. ๑ 
แตมีบางสวนดานทิศใตเปนปาโปรง นาเชื่อวาเปนที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจงผูฟองคดีเพ่ือใหกันสวนที่ดินที่เปนที่นอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ออก  
เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการออกโฉนดที่ ดินใหแกผูฟองคดีตอไป แตผูฟองคดีเห็นวา 
เปนการกระทําที่ไมถูกตอง จึงไมไปติดตอดําเนินการกันสวนที่ดิน ผูถูกฟองคดีจึงไมดําเนินการ 
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีเต็มพ้ืนที่ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เ ม่ือการรังวัดเ พ่ือออกโฉนดที่ ดินครั้ง น้ีปรากฏวา ที่ ดินไมทับที่ ดิน 
แปลงขางเคียง ที่หลวงหวงหาม หรือที่สาธารณประโยชน ถูกตองตามตําแหนงที่ดินที่ขอออก
โฉนดที่ดิน เจาของผูมีสิทธิในที่ดินแปลงขางเคียงไมมีการคัดคาน และผูปกครองทองที่ไดรวม
ตรวจสอบแนวเขต นํารังวัดปกหลักเขตที่ดินและไดลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินถูกตองครบถวน
ทุกดาน ทําใหเชื่อวาเปนที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔ และแมวา
ผลการตรวจสอบจากรูปแผนที่ระบบ UTM หมายเลขระวาง ๕๕๔๓ l ๘๐๒๒ จะปรากฏวา 
ที่ดินดังกลาวอยูในเขตดําเนินการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แตสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีก็ไมมีขอทักทวงในการขอออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดี จึงฟงไดวา 
ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดิน และที่ดินดังกลาวเปนที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได 
ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามคําขอ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผลการรังวัดที่ดินไดเน้ือที่เกินกวาที่แจงไวในหลักฐาน ส.ค. ๑ มาก โดยมีระยะคลาดเคลื่อน 
จากท่ีระบุใน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๔ ทุกดาน กรณีจึงเปนเรื่องระยะของแนวเขตที่ดินผิดพลาด
คลาดเคลื่อนตามขอ ๘ วรรคสอง ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  
ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่สามารถออกโฉนดที่ดินเทาจํานวนเนื้อที่ที่ทําประโยชนแลว การท่ี
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีตรวจสอบระวางรูปถายทางอากาศซ่ึงถายไวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๘  
ซ่ึงปรากฏวาที่ดินบางสวนเปนที่นาตรงตามที่แจงไวใน ส.ค. ๑ แตมีบางสวนทางดานทิศใต  
เปนปาโปรง นาเชื่อวาเปนที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ก็เปนขอเท็จจริงซึ่งผูถูกฟองคดีจะตอง
นําไปประกอบการพิจารณารวมกับรายงานผลการรังวัดเพ่ือออกโฉนดที่ดินใหเปนไปตามที่
มาตรา ๕๙ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และขอ ๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ กําหนดไว การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีกันสวนที่ดินที่เปนที่นอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ออกจากที่ดิน 
ที่ไดทําการรังวัดไว เพ่ือจะไดดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามเนื้อที่ที่ระบุไว 
ในหลักฐาน ส.ค. ๑ แมจะเปนวิธีปฏิบัติเพ่ือใหสามารถออกโฉนดที่ดินใหไดตามแนวทางปฏิบัติ
ของกรมที่ดิน แตมาตรา ๕๙ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับขอ ๑๔ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ และขอ ๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒)ฯ 
กําหนดใหเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่จะใชดุลพินิจออกโฉนดที่ดินตามเน้ือที่ที่ทําประโยชนแลว 
โดยมิไดกําหนดใหตองแสดงความยินยอมกันสวนที่ดินออกจากเน้ือที่ดินที่ทําการรังวัดไดกอน 
จึงยังไมอาจฟงไดวา ผูถูกฟองคดีมีเหตุผลอันสมควรที่จะไมดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแก 
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ผูฟองคดี  ดังน้ัน จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่บทบัญญัติแหงกฎหมายที่กลาวไวขางตน
กําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดี 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประมวลกฎหมายที่ดินและกฎระเบียบที่เก่ียวของ
ดังกลาว  ทั้งน้ี ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๔๑/๒๕๕๖) 
 

 ๓.๒ กรณีโตแยงเก่ียวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไมชอบดวยกฎหมาย 
 

  ๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
หรือทับที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครอง 
 

   การโตแยงสิทธิในที่ดินระหวางคูกรณี และนําไปสูการสอบสวน
เปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน น้ัน ผูโตแยงคัดคานจะตองเปน 
ผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงเก่ียวกับสิทธิในที่ดิน และอาจขอออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินน้ันได สําหรับที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังมิไดมีการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินน้ัน
ใหแกบุคคลใด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยอมเปนผูมีหนาที่ดูแลที่ดิน
ดังกลาว และเปนผูมีสิทธิคัดคานการขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินน้ัน 
   การข้ึนทะเบียนศาสนสมบัติของวัดเปนเพียงการลงทะเบียนทรัพยสิน
ของวัดไวเปนหลักฐานตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ประกอบกับขอ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มิใชการไดมาซึ่งที่ดินของวัดที่จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีครอบครองและทําประโยชนในที่ดินซึ่งอยูที่หมู ๖ และหมู ๑๒ 
ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กอนประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ โดยผูฟองคดี
ไดรับการผอนผันใหมีสิทธิทํากินชั่วคราวในเขตปาสงวนแหงชาติ (สทก. ๑) เปนเวลา ๕ ป  
หลังจากน้ัน ไดมีการประกาศเปนเขตปฏิรูปที่ดิน และกรมปาไมไดสงมอบพ้ืนที่ใหสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๗  ตอมา นายอําเภอเมืองพะเยามีหนังสือลงวันที่ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ถึงผูวาราชการจังหวัดพะเยาขอขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้เปนที่ดิน 
ของวัดดงพระเจาซ่ึงเปนวัดรางตกสํารวจ พรอมกับมอบใหศึกษาธิการอําเภอเมืองพะเยา 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยมีผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนผูรับผิดชอบ  
ใหยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ ดินตอเจาพนักงานที่ ดินจังหวัดพะเยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ในระหวางน้ันผูฟองคดีไดยื่นคําขอตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาเพื่อขอเอกสาร  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ พรอมทั้งมีคําขอคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๒  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ แจงผูฟองคดีวา ไมรับคําขอคัดคาน
การออกโฉนดที่ดินวัดดงพระเจา (ราง) ของผูฟองคดีไวพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบ แตจะใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาว และตอมา
ไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหตรวจสอบสถานะและขอบเขตเนื้อที่ 
ของวัดดงพระเจา และเพิกถอนการจดทะเบียนวัดราง (วัดดงพระเจา) ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การโตแยงสิทธิในที่ดินระหวางคูกรณีและนําไปสูการสอบสวนเปรียบเทียบ
ตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดินนั้น จะตองปรากฏวาเปนการโตแยงคัดคานการออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน โดยที่คูกรณีตางฝายตางอางสิทธิความเปนเจาของ
ในที่ดิน หมายถึงผูโตแยงคัดคานจะตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน 
และอาจขอหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีรับฟงไดวา ที่ดินพิพาทตั้งอยู
ในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยผูฟองคดีเปนผูไดรับหนังสืออนุญาตใหไดรับการผอนผันใหมีสิทธิ
ทํากินชั่วคราวในเขตปาสงวนแหงชาติ เม่ือตอมาไดมีการประกาศใหเขตทองที่อําเภอเมืองพะเยา
เปนเขตปฏิรูปที่ ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิ รูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ . ๒๕๑๘  
โดยท่ีดินพิพาทอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน ผูฟองคดีจึงไดยื่นคํารองตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมเพื่อขอออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ จากขอเท็จจริงดังกลาวจะเห็นไดวา สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมยอมเปนผูมีหนาที่ดูแลที่พิพาท ซ่ึงหากมีขอเท็จจริงที่ปรากฏวา
มีการออกโฉนดที่ดินใหแกวัดดงพระเจา (ราง) โดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูที่ไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหายและมีอํานาจคัดคานการออกโฉนดที่ดินกรณีน้ี คือ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม หาใชเปนผูฟองคดีที่จะอางสิทธิครอบครองตามหนังสืออนุญาตใหไดรับ 
การผอนผันใหมีสิทธิทํากินชั่วคราวในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือสิทธิในการยื่นขอออก  
ส.ป.ก. ๔-๐๑ จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมใช 
ผูมีสิทธิในที่ดินพิพาท และไมอาจถือไดวาผูฟองคดีเปนคูกรณีที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงเกี่ยวกับ
สิทธิในที่ดินนี้ที่อาจขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทได ผูฟองคดีจึงไมใชคูกรณี 
ที่สามารถเขาสูกระบวนการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมรับคําคัดคานออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีไวพิจารณาจึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย สําหรับการขึ้นทะเบียนวัดดงพระเจา (ราง) ของผูถูกฟองคดี 
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ที่ ๒ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีรับฟงไดวา เม่ือวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ คณะสงฆ 
และสภาตําบลไดมีการสํารวจวัดดงพระเจา (ราง) โดยมีเน้ือที่ ๒๖ ไร ๑ ตารางวา ทิศเหนือยาว 
๗๕ วา จดเขตปาสงวน หมูที่ ๖ ตําบลแมกา ทิศใต ยาว ๗๕ วา จดเขตปาสงวน หมูที่ ๑๒ 
ตําบลแมกา ทิศตะวันออก ยาว ๑๔๐ วา ติดถนนพหลโยธิน และทิศตะวันตก ยาว ๑๔๐ วา  
จดเขตปาสงวน หมูที่ ๖ ตําบลแมกา โดยมีซากอิฐโบราณกระจัดกระจายอยูทั่วบริเวณ  
และมีพระพุทธรูปหินทราย  ทั้งน้ี ตามแบบทะเบียนวัดราง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และไดมีการสอบปากคําของราษฎร สรุปยืนยันไดวา ที่ดินแปลงนี้
เคยมีสภาพเปนวัดในอดีต แตตอมาไดกลายเปนวัดราง ซ่ึงอําเภอเมืองพะเยาไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ แจงผูวาราชการจังหวัดพะเยาวาเห็นสมควรขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้
ไวเปนวัดรางเปนศาสนสมบัติตอไป ประกอบกับบันทึกของเจาคณะตําบลแมกา ไดบันทึกวา  
วัดดงพระเจา (ราง) เคยเปนที่สาธารณะที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี  
คือมีพระพุทธรูปหินทรายปรากฏอยูเปนจํานวนมาก แตอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ (พระเศียร 
และพระกรหัก) ปจจุบันวัดดงพระเจา (ราง) ไดมีผูเขาไปครอบครองทําประโยชนอยูแตยังไมได
เอกสารสิทธิในที่ดิน สวนพระพุทธรูปหินทรายที่พบอยู ณ บริเวณวัดน้ัน ไดเก็บรวบรวมไว  
ณ วัดศรีอุโมงคคํา (วัดสูง) เพราะกลัววาจะถูกลักลอบนําไปขายโดยความรูเทาไมถึงการณ 
ของชาวบาน ขอเท็จจริงที่กลาวมาขางตนเปนขอเท็จจริงที่ควรเชื่อไดวา ที่ดินผืนดังกลาว 
เปนที่วัดราง และโดยที่การขึ้นทะเบียนศาสนสมบัติของวัดเปนเพียงการลงทะเบียนทรัพยสิน
ของวัดไวเปนหลักฐานตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกอบกับ 
ขอ ๑๓๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ .ศ . ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแตกตางกับการไดมาซ่ึงที่ดินของวัดตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง๓๖  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไมจําตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีแตอยางใด  ดังน้ัน การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําที่ ดินดังกลาวขึ้นทะเบียนเปนที่วัดราง จึงเปนการกระทําที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๓๒๒/๒๕๕๕) 
                                                            

๓๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 ขอ ๑ การไดทรัพยสินมาเปนศาสนสมบัติของวัด ใหลงทะเบียนทรัพยสินของวัดไวเปนหลักฐาน และเม่ือตองจําหนาย
ทรัพยสินน้ันไมวาดวยเหตุใด ใหจําหนายออกจากทะเบียนน้ัน โดยระบุเหตุแหงการจําหนายไวดวย 
 การไดมาซ่ึงที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เม่ือไดจดทะเบียนการไดมาตามกฎหมายแลว สําหรับวัดในเขตจังหวัด
พระนครและจังหวัดธนบุรี ใหสงหลักฐานการไดมาไปเก็บรักษาไวที่กรมการศาสนา สําหรับวัดในเขตจังหวัดอ่ืน ใหสงไป 
เก็บรักษาไว ณ ที่ทําการศึกษาธิการจังหวัดน้ัน 

๓๖ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา ๘๔ การไดมาซ่ึงที่ดินของวัดวาอาราม วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หรือมัสยิด

อิสลาม ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี และใหไดมาไมเกิน ๕๐ ไร 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๐๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณีมีการคัดคานการออกโฉนดที่ดินกอนที่จะมีการรังวัดที่ดิน 
และภายหลังจากวันครบกําหนดประกาศแจกโฉนดที่ดิน กรณีถือไมไดวาเปนการ
คัดคานการออกโฉนดที่ดินโดยชอบ เจาพนักงานที่ดินจึงมีอํานาจไมนําคําคัดคาน 
มาทําการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดินได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน น.ส. ๓ ตําบล 
หัวปลวก อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี จํานวน ๒ แปลง โดยไดรับมาจากนาง น. มารดา ซ่ึงที่ดิน
ดังกลาว นาง น. ไดจดทะเบียนขายฝากมีกําหนดหน่ึงปแกนางสาว ว. แตเม่ือครบกําหนดขายฝาก
ไมมีการไถถอนภายในกําหนด ภายหลังนางสาว ว. นําหลักฐาน น.ส. ๓ ที่ดินทั้งสองแปลง
ดังกลาวไปยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะราย แตผูฟองคดีไดคัดคานการออกโฉนดที่ดิน
ขางตน พนักงานเจาหนาที่จึงงดทําการรังวัด  ตอมา นางสาว ว. ไดจดทะเบียนขายที่ดิน น.ส. ๓  
ทั้งสองแปลงใหแกนาย ส. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดนําหลักฐาน 
น.ส. ๓ ทั้งสองแปลงไปรังวัดออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทั้งตําบล
ของกรมที่ดิน ซ่ึงตอมาไดมีการออกโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ และไดมี 
การประกาศแจกโฉนดที่ดินดังกลาวโดยปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ที่กฎหมายกําหนด  
ซ่ึงเม่ือครบกําหนดสามสิบวันไมปรากฏวามีผูใดโตแยงคัดคาน แตหลังจากน้ันผูฟองคดี 
ไดทําหนังสือขอคัดคานการออกโฉนดที่ดินดังกลาว ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) อางวา ผูอํานวยการศูนยเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินมีหนังสือชี้แจงวา  
ขณะที่มีการพิจารณาลงนามแจกโฉนดที่ดินไมปรากฏวามีบันทึกถอยคําคัดคานการออก 
โฉนดที่ดินดังกลาว และหนังสือคัดคานของผูฟองคดีมีขึ้นภายหลังประกาศแจกโฉนดที่ดิน 
ครบกําหนดเวลาแลว พนักงานเจาหนาที่จึงไมมีอํานาจรับคําโตแยงคัดคานของผูฟองคดี 
ไวทําการสอบสวนเปรียบเทียบได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวและดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหมตามที่กฎหมายกําหนด 
โดยใหทําการสอบสวนเปรียบเทียบสิทธิในที่ ดินแปลงพิพาทกอนออกโฉนดที่ ดินใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดนําหลักฐาน น .ส . ๓  
รวม ๒ แปลง นําพนักงานเจาหนาที่เดินสํารวจรังวัดออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจ 
ออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน โดยการรังวัดมีขึ้นเม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๔๗ และเม่ือการรังวัดเสร็จแลว เจาพนักงานที่ดินไดประกาศแจกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และไดมีการปดประกาศไว 



 
 
๕๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดินทองที่ ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอทองที่ ที่ทําการกํานันทองที่
และในบริเวณที่ดินน้ันแหงละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลไดปดไว ณ สํานักงานเทศบาลอีกหน่ึงฉบับ  
ทั้งน้ี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๓ ขอ ๑๕ (๓) ซ่ึงตามรายงานการปดประกาศ
ปรากฏวา ไดมีการปดประกาศไวเม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และในระหวางประกาศสามสิบวัน
ไมปรากฏวามีผูใดโตแยงคัดคาน  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดคัดคานการออกโฉนดที่ดิน
ดังกลาวในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนวันกอนวันรังวัด และไดคัดคานอีกคร้ังในวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนวันภายหลังจากวันประกาศครบกําหนดแลว จึงเปนการคัดคาน 
การออกโฉนดที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย เจาพนักงานที่ดินจึงมีอํานาจที่จะไมนําขอคัดคาน
ของผูฟองคดีมาทําการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดินได  
ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท. ๐๖๐๘/ว.๙๓๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๖ เร่ือง การรับ 
คําคัดคานภายหลังครบกําหนดประกาศ๓๗ ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ซ่ึงไดสิทธิในที่ดินมาโดยการซื้อและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่และเปนผูมีชื่อใน น.ส. ๓ 
ทั้ง ๒ แปลงดังกลาว ไดฟองขับไลผูฟองคดีออกจากที่ดินที่พิพาทตอศาลจังหวัดสระบุรี  
ซ่ึงศาลไดพิพากษาใหผูฟองคดีร้ือถอนตนไมออกจากที่ดิน และใหทําที่ดินกลับคืนสูสภาพเดิม 
พรอมทั้งหามผูฟองคดีและบริวารเก่ียวของกับที่ ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงเห็นไดวา 
อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกโฉนดที่ดินทั้ง ๒ แปลง ใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๖) 
 
 
 

                                                            
๓๗ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท. ๐๖๐๘/ว.๙๓๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๖ เร่ือง การรับคําคัดคานภายหลังครบกําหนด

ประกาศ 
 การที่พนักงานเจาหนาท่ีรับคําคัดคานภายหลังวันครบกําหนดประกาศเพ่ือทําการสอบสวนเปรียบเทียบให  

นาจะไมชอบดวยเหตุผลและทางปฏิบัติ เพราะกฎหมายไดกําหนดระยะเวลาไวใหทําการโตแยง การที่รับคําขอคัดคานไวเชนน้ี
เทากับเปนการขยายระยะเวลาประกาศออกไปอีก ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะกระทําได จึงใหยกเลิกหนังสือกรมที่ดิน
ที่อางถึงน้ันเสียและหากมีผูมาขอโตแยงภายหลังวันครบกําหนดประกาศ ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงใหผูโตแยงทราบวา  
ไมอาจรับคําโตแยงไวดําเนินการใหได เน่ืองจากประกาศครบกําหนดตามกฎหมายแลว แตถาผูโตแยงรับวาตนสามารถ 
ทําความตกลงกับผูขอได ก็ใหบันทึกถอยคําไว แลวใหโอกาสผูโตแยงไปทําความตกลงกับผูขอ และแจงผลการตกลงน้ัน 
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน ๑๕ วัน หากผูโตแยงทําความตกลงกับผูขอไดและขอตกลงน้ันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตามขอตกลงน้ัน แตถาผูโตแยงไมสามารถทําความตกลงกับผูขอไดภายในกําหนดดังกลาว ก็ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีดําเนินการตามคําขอตอไป 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๑๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   การที่เจาหนาที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกหนังสือ
แสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓) ใหแกผูขอตามคํารอง ทั้งที่เน้ือที่ดินและแนวเขตที่ดิน
เปลี่ยนแปลงไปไมถูกตองตรงกับที่ไดรับอนุญาต โดยไมมีการตรวจสอบและไมได
รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการขอออก น.ค. ๓ ของผูขอเพ่ือใหอธิบดีพิจารณา
อนุมัติกอน อันเปนการไมชอบดวยข้ันตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กําหนดไว
ในขอ ๖ ของระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน
ใหแกทายาทของสมาชิกนิคมสรางตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๖ ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และเม่ือการออก น.ค. ๓ ดังกลาว เปนเหตุใหผูขอบุกรุกเขาไปในที่ดิน 
ของผูอ่ืน จึงเปนการกระทําละเมิดตอเจาของที่ดินน้ันดวย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จึงตองชดใชคาขาดประโยชนในที่ดินที่ถูกบุกรุกใหแกเจาของที่ดิน 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓) เลขที่ ๒๒๔ จังหวัดขอนแกน ออกเม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘ โดยซ้ือที่ดิน
ดังกลาวมาจากนาย ป. เม่ือวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ เน้ือที่ ๓๕ ไร ๑ งาน ๒๔ ตารางวา แตขอเท็จจริง
ปรากฏวา เจาของเดิมไดครอบครองทําประโยชนมีเน้ือที่รวม ๔๖ ไรเศษ โดยมีอาณาเขต ดังน้ี 
ทิศเหนือจดลํานํ้าพอง ทิศใตจดทางไปบานกุดกวาง ทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน 
และทิศตะวันตกจดที่นาย ม. เม่ือผูฟองคดีไดซ้ือมาแลว ก็ไดเขาครอบครองทําประโยชนในเนื้อที่
ทั้ง ๔๖ ไรเศษ โดยมอบใหนาย ส. เปนผูครอบครองแทน สวนที่ดินของนาย อ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
เปนที่ ดินมือเปลา ซ้ือมาจากนาย จ. ตั้งอยูดานทิศตะวันออกของที่ ดินผูฟองคดี โดยมี 
ทางสาธารณะคั่นอยู ซ่ึงตามสัญญาซื้อขายระบุวามีเน้ือที่ ๑๗ ไร  ตอมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๐  
ผูฟองคดีไดเปนโจทกยื่นฟองผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนจําเลยในคดีแพงตอศาลจังหวัดขอนแกนวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ บุกรุกที่ดินของผูฟองคดี ทั้งที่อยูในเขตและนอกเขต น.ส. ๓ ของผูฟองคดี  
คดีถึงที่สุดตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๓/๒๕๓๕ เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ โดยศาลฎีกา
พิพากษาใหผูฟองคดีชนะคดีไดเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท เน้ือที่ประมาณ ๔๖ ไร  
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี  แตตอมา เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดสมัครเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตนตอผูปกครองนิคม 
สรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดรับการจัดสรรที่ดิน จํานวน ๓๐ ไร เม่ือวันที่ 
๕ มีนาคม ๒๕๔๐ เปนเหตุใหในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดนําเจาหนาที่ของ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ทําการรังวัดและชี้แนวเขตไดเน้ือที่ ๓๖ ไร  
 



 
 
๕๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓ งาน ๓๘ ตารางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงออกหนังสือแสดงการทําประโยชน (น.ค. ๓)  
เลขที่ ๒๖๕๓๖ เน้ือที่ ๓๖ ไร ๓ งาน ๓๘ ตารางวา ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๔  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดบุกรุกเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีตามแนวเขตดานทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ ซ่ึงเปนบริเวณที่เคยมีกรณีพิพาทกันมากอน โดยทําลายเสารั้วคอนกรีตที่ปกเปน 
แนวเขตที่ดินของผูฟองคดีจํานวน ๒๐ ตน รุกล้ําเขาไปขุดดินเปนบอรวม ๔ บอ แลวนําดินไปถม
ทําเปนถนน วางทอระบายน้ํา ปลูกพืชพันธุกลาไม คิดเปนเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไรเศษ ผูฟองคดี
จึงไดแจงความรองทุกขและมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอใหเพิกถอน น.ค. ๓ ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ และตอมาไดนําคดีมานําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน น.ค. ๓ 
ฉบับเลขที่ ๒๖๕๓๖ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดเชยคาเสียหายตอสิทธิและทรัพยสินจากการท่ี
ที่ดินถูกบุกรุกทําลายเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพิกถอน น.ค. ๓ ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ แลว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีน้ีขอเท็จจริงเปนที่ยุติตามคําพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๖๔๓/๒๕๓๕  
เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ วา ที่ดินสวนที่พิพาทเปนที่ดินของผูฟองคดี แตปรากฏวาเม่ือวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดสมัครเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๓๘  
แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๔  
เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองเขื่อนอุบลรัตน และเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดแจงไวจํานวน 
๓๐ ไร เม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยื่นคํารองเพ่ือขอ น.ค. ๓ จํานวน ๓๖ ไร 
๓ งาน ๓๘ ตารางวา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออก น.ค. ๓ เลขที่ ๒๖๕๓๖ ตามจํานวนเนื้อที่
ดังกลาว โดยท่ีจํานวนเนื้อที่ดินและแนวเขตที่ดินที่ขอออก น.ค. ๓ ของผูถูกฟองคดีที่ ๔  
เปลี่ยนแปลงไปไมถูกตองตรงกับที่ไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตเจาหนาที่นิคม 
สรางตนเองเพียงแตบันทึกคําชี้แจงของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ถึงสาเหตุท่ีที่ดินมีเน้ือที่ไมตรงกันวา 
ไดประมาณเน้ือที่และคํานวณเนื้อที่ดินดวยตนเอง โดยไมมีการตรวจสอบและไมไดรวบรวม
เอกสารหลักฐานประกอบการขอออก น.ค. ๓ ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาอนุมัติกอน ซ่ึงขั้นตอนดังกลาวถือเปนสาระสําคัญในการออก น.ค. ๓ เปนผลให 
การออก น.ค. ๓ เลขท่ี ๒๖๕๓๖ ไมชอบดวยขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กําหนด 
 

                                                            
๓๘ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 มาตรา ๘ ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมตามกําลังแหงครอบครัว 
ของสมาชิกนิคมน้ัน แตไมเกินครอบครัวละหาสิบไร 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๑๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในขอ ๖๓๙ ของระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน
ใหแกทายาทของสมาชิกนิคมสรางตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่ดินบริเวณพิพาทไปทับซอน 
กับที่ดินดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของผูฟองคดีที่มีหลักฐานตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๒๔  
จึงไมใชที่ดินของรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะนําไปออก น.ค. ๓ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๔ ได ตามนัย
มาตรา ๖๔๐ แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพฯ ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออก น.ค. ๓  
เลขที่ ๒๖๕๓๖ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และถือวา
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่โดยปราศจาก
ความระมัดระวังซ่ึงบุคคลโดยภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และอาจใช 
ความระมัดระวังเชนวาน้ันในการตรวจสอบเนื้อที่ดินและแนวเขตที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๔  
แตหาไดใชใหเพียงพอไม อันเปนการละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๔๑ แหงประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองจึงตองรับผิด 
ตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕๔๒ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   สําหรับความเสียหายที่ผูฟองคดีจะไดรับการชดใชน้ัน ตองเปนความเสียหาย
ที่เปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือพิจารณาถึงความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับโดยตรง ไดแก การที่ผูฟองคดี
                                                            

๓๙ ระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกทายาทของสมาชิกนิคม 
สรางตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 ขอ ๖ เม่ือนิคมสรางตนเองไดรับคํารองขอหนังสือแสดงการทําประโยชนตามขอ ๕ แลว ตองตรวจสอบการเปน
สมาชิกนิคมสรางตนเองและรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ถูกตองตรงกับหลักฐานที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหเคยอนุญาตไวหรือไม 
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองแกไขใหนิคมรวบรวมหลักฐานประกอบเร่ืองขออนุมัติอธิบดีกรมประชาสงเคราะหใหถูกตองกอน  
เม่ืออธิบดีอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขไดแลว จึงรวบรวมคํารองขอหนังสือแสดงการทําประโยชนพรอมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
สงกรมประชาสงเคราะหพิจารณาดําเนินการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน 

๔๐ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 มาตรา ๖ ใหรัฐบาลมีอํานาจจัดท่ีดินของรัฐเพ่ือใหประชาชนไดมีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเปนหลักแหลง
ในที่ดินน้ัน โดยจัดต้ังเปนนิคมตามพระราชบัญญัติน้ี 

๔๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  

แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 

๔๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี

ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐ

ที่ตองรับผิดตามวรรคหน่ึง 



 
 
๕๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมไดใชประโยชนในที่ดินสวนที่ทับซอนเปนเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร เฉพาะชวงเวลาที่มีการออก 
น.ค. ๓ ตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเพิกถอน น.ค. ๓ 
ดังกลาว คือ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รวมเปนระยะเวลาประมาณ ๑ ป ซ่ึงตามสัญญาเชา
ที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ระบุวาผูฟองคดีไดใหนาย ว. เชาที่ดินตาม น.ส. ๓ 
จํานวน ๔๖ ไรเศษ เพ่ือเปนที่เลี้ยงสัตว (โค) มีกําหนดเวลา ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ 
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ในอัตราปละ ๓,๐๐๐ บาท เม่ือที่ดินของผูฟองคดีถูกบุกรุก 
จํานวน ๑๐ ไร คิดเปนคาขาดประโยชนในที่ดินที่ถูกบุกรุกใหแกผูฟองคดีไรละ ๖๕.๒๑ บาท ตอป 
รวมเปนเงิน ๖๕๒.๑๐ บาท สวนคาเสียหายในการบุกรุกที่ดิน การนํากลาไมเขามาปลูกในที่ดิน 
การขุดดินเปนบอและนําดินไปถมเปนถนน และการบุกรุกทําลายเสาคอนกรีตเปนความเสียหาย
ที่เปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีที่ ๔ สวนคาใชจายอ่ืน ๆ ไดแก การทําร้ัว
แสดงแนวเขต คาแรงงาน คาจางเจาหนาที่ตํารวจ คาทนายความ คาอาหารและนํ้าด่ืม 
เลี้ยงผูรวมปฏิบัติงาน เปนคาใชจายที่ผูฟองคดีดําเนินการเพื่อเปนการปกปองรักษาผลประโยชน
ในที่ดินและแสดงแนวเขตที่ดินมิใหมีผูใดมาบุกรุก และเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดมี
การยื่นฟองคดีน้ีแลว จึงมิไดเปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีมิไดมีคําขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ รับผิด
ชดใชคาเสียหายจากการกระทําดังกลาวแตอยางใด ศาลจึงไมอาจกําหนดคําบังคับใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ชดใชคาเสียหายได  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี
เปนเงิน ๖๕๒.๑๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันทําละเมิด  
คือ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออก น.ค. ๓ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๔    
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๐๖๔๓ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
แตเม่ือผูฟองคดีประสงคจะเรียกดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ ศาลจึงพิพากษาใหตามคําขอ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีเปนเงิน ๖๕๒.๑๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๖/๒๕๕๖) 
 
 
 

                                                            
๔๓-๔๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหน้ีอันเกิดแตมูลละเมิด ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดมาแตเวลาที่ทําละเมิด 
มาตรา ๒๒๔ หน้ีเงินน้ัน ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดก่ึงตอป ถาเจาหน้ีอาจจะ 

เรียกดอกเบ้ียไดสูงกวาน้ันโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบ้ียตอไปตามน้ัน 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๑๕ 
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 ๓.๒.๒ การโตแยงคําสั่งที่ใหเพิกถอนหรือแกไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
 

  กรณีอธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา
แกไขการออกโฉนดที่ดินโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา
ที่ดินที่ผูครอบครองอางวาเปนที่ดินในโฉนดที่ดินของตนเปนที่สาธารณประโยชน 
ตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลยุติธรรม แตเกิดความคลาดเคลื่อนจากการที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนดสเกลที่จําลองแผนที่ในโฉนดที่ดินโดยใชมาตราสวนไมถูกตอง ทําให
การคํานวณเน้ือที่ตามโฉนดที่ดินไดพ้ืนที่ใหญกวาเน้ือที่จริง กรณีจึงเปนการออกโฉนดที่ดิน
ที่คลาดเคลื่อน การที่อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งใหแกไขมาตราสวนและเน้ือที่ในโฉนดที่ดิน
ทั้งฉบับเจาของที่ ดินและฉบับสํานักงานที่ดินใหถูกตองตรงกันกับความเปนจริง  
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินตามโฉนดที่ ดินเลขที่  ๘๖๑๗  
ตําบลพรมมาศ (ศาลาสูง) อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซ่ึงตามโฉนดที่ดินระบุวามีเน้ือที่ ๖ ไร 
๑ งาน ๘๘ ตารางวา โดยซ้ือมาจากนาย จ. เม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๘  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ 
อําเภอเมืองลพบุรีไดรับรายงานจากผูปกครองทองที่วาผูฟองคดีบุกรุกเขาไปในที่สาธารณประโยชน 
จึงขอใหสํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีทําการรังวัดตรวจสอบที่ดินดังกลาว ผลการตรวจสอบพบวา 
การออกโฉนดที่ดินของผูฟองคดีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ๒ กรณี คือ (๑) มาตราสวน 
รูปแผนที่ในโฉนดที่ดินเปน ๑:๔๐๐๐ ที่ถูกตองตามระวางแผนที่เปน ๑:๒๐๐๐ และ (๒) เน้ือที่
จากรูปแผนที่มาตราสวน ๑:๔๐๐๐ เปน ๖ ไรเศษ ที่ถูกตองตามระวางแผนที่เปน ๓ ไรเศษ  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีจึงแจงใหผูฟองคดีนําโฉนดที่ดินพิพาทไปพบเจาหนาที่เพ่ือทําการ
รังวัดสอบเขตแกไขใหถูกตอง แตผูฟองคดีไมไปพบ นายอําเภอเมืองลพบุรีจึงแจงความ
ดําเนินคดีกับผูฟองคดีในความผิดฐานบุกรุกเขาไปในอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน ซ่ึงตอมาพนักงานอัยการไดฟองผูฟองคดีเปนจําเลย 
ตอศาลแขวงลพบุรี คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณมีคําพิพากษาวา โฉนดที่ดินของผูฟองคดีรุกล้ํา
เขาไปในที่สาธารณประโยชน แตผูฟองคดีกระทําไปโดยขาดเจตนา จึงพิพากษายกฟอง  
หลังจากน้ัน ผูวาราชการจังหวัดลพบุรีมีหนังสือขอใหอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) แกไข 
เน้ือที่ ดินในโฉนดที่ ดินของผูฟองคดีใหถูกตองตามความเปนจริงและตามคําพิพากษา 
ของศาลอุทธรณดังกลาว ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน ซ่ึงสํานักมาตรฐาน
การออกหนังสือสําคัญ กรมที่ ดิน ตรวจสอบแลวเห็นวา กรณีมีมูลวาโฉนดที่ ดินพิพาท 
ออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจริง เห็นควรมีคําส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูถูกฟองคดี 



 
 
๕๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับ 
การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ และเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีวา เปนการออกโฉนดท่ีดิน
โดยคลาดเคลื่อน ควรแกมาตราสวนในโฉนดที่ดินจาก ๑:๔๐๐๐ เปนมาตราสวน ๑:๒๐๐๐  
และแกไขเน้ือที่โฉนดที่ดินจาก ๖ ไร ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เปนเนื้อที่ ๓ ไร ๙๔ ตารางวา  
ใหถูกตองตามมาตราสวนที่แทจริง ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นชอบกับความเห็น 
ของคณะกรรมการสอบสวน จึงมีคําสั่งใหแกไขมาตราสวนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาทท้ังฉบับ
เจาของที่ดินและฉบับสํานักงานที่ดินใหถูกตองตรงกัน โดยใหแกไขมาตราสวนจาก ๑:๔๐๐๐ 
เปนมาตราสวน ๑:๒๐๐๐ และแกไขเนื้อที่จาก ๖ ไร ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เปน ๓ ไร ๙๔ ตารางวา 
และแจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวง
มหาดไทยซ่ึงพิจารณาแลวมีคําสั่งใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังของผูถูกฟองคดี
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากคณะกรรมการท่ีผูถูกฟองคดีตั้งขึ้นไมเปนกลางเพราะมีขอพิพาท
กับผูฟองคดีเก่ียวกับเรื่องบุกรุกที่สาธารณะ  อีกทั้ง การสอบสวนก็ไมเปดโอกาสใหผูฟองคดี 
ไดโตแยงแสดงพยานหลักฐาน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ใหแกไขมาตราสวนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดี 
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตามเนื้อที่ที่ครอบครองทําประโยชน รวมทั้งใหจังหวัดลพบุรี 
หรือองคการบริหารสวนตําบลพรหมมาสตรร้ือถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจากที่ดินที่ผูฟองคดี 
อางวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ พรอมปรับปรุงพ้ืนที่ใหอยูในสภาพเดิมและสงมอบใหแกผูฟองคดี 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
โดยแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ ๑ (๑) (ข)๔๕ ของกฎกระทรวง

                                                            
๔๕ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสีย

เพื่อใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน การจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๑ เม่ือความปรากฏวาไดมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใด โดยคลาดเคลื่อน
หรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายต้ังคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหน่ึง ดังน้ี 

(๑) กรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(ข) สําหรับจังหวัดอ่ืน ประกอบดวยเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือขาราชการ
สังกัดกรมท่ีดินที่อธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายเห็นสมควรเปนประธาน นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอซ่ึงที่ดินน้ันตั้งอยูหรือผูแทนตัวแทนคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซ่ึงที่ดินน้ันตั้งอยูหรือผูแทน  



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๑๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสีย
เพ่ือใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจง
เอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔  
อีกทั้ง ไมปรากฏวากรรมการคนใดคนหนึ่งมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูฟองคดีเปนการสวนตัว  
หรือมีเหตุอ่ืนอันจะทําใหเสียความเปนกลางในการสอบสวนพยานหลักฐาน ประกอบกับในการแจง
ผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหโอกาสคัดคานนั้น คณะกรรมการสอบสวนไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินพิพาทในฐานะผูมีสวนไดเสียนําโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗  
ไปมอบใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีเพ่ือดําเนินการแกไขเน้ือที่และมาตราสวนในโฉนดที่ดิน
ดังกลาว และหากจะคัดคานการแกไขใหดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจง  
ซ่ึงแมจะไมสามารถสงหนังสือดังกลาวใหแกผูฟองคดีตามภูมิลําเนาที่ผูฟองคดีเคยใหไว 
แกเจาหนาที่ในสารบบที่ดินได เพราะเหตุยายที่อยู แตก็ไดมีการปดหนังสือแจงไวในที่เปดเผย 
เห็นไดชัดเจนรวม ๕ แหง ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ที่วาการอําเภอเมืองลพบุรี ที่ทําการกํานัน 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพรมมาสตร และบริเวณที่ดินพิพาท จึงเปนการปฏิบัติตาม 
ขอ ๗๔๖ ขอ ๘๔๗ และขอ ๙๔๘ ของกฎกระทรวงดังกลาว อันเปนการใหโอกาสผูฟองคดี 
ไดใชสิทธิโตแยงคัดคานหลักฐานที่คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมมาไดตามหลักการฟงความ 

                                                                                                                                                                          
และผูแทนสวนราชการอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร เปนกรรมการ และขาราชการตั้งแตระดับหาข้ึนไปในสํานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา เปนกรรมการและเลขานุการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๔๖-๔๘ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสีย

เพื่อใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน การจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๗ ในการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนสงหนังสือแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคานการเพิกถอน
หรือแกไขการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 
หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยที่คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายน้ัน 

ขอ ๘ การแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคานใหกระทําเปนหนังสือ โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ตามที่อยูที่ผูมีสวนไดเสียไดใหไวแกพนักงานเจาหนาที่ในสารบบที่ดินแปลงน้ัน 

ขอ ๙ ในกรณีที่ไมอาจแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคานได ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงผูมีสวนไดเสีย
โดยปดหนังสือแจงไวในที่เปดเผยสามารถเห็นไดชัดเจน ณ สํานักงานที่ดิน สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ 
ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันทองที่ สํานักงานหรือที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงที่ดินน้ันตั้งอยู และในบริเวณ
ที่ดินน้ัน แหงละหน่ึงฉบับ 

ใหถือวาผูมีสวนไดเสียไดรับแจงเม่ือลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันปดหนังสือแจง 



 
 
๕๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทุกฝายแลว คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนของผูถูกฟองคดี และการสอบสวนของ
คณะกรรมการดังกลาว จึงชอบดวยกฎหมาย 

  สําหรับประเด็นวาที่ ดินที่ผูฟองคดีครอบครองโดยอางวาเปนที่ ดิน 
ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ เปนที่สาธารณประโยชนหรือไมน้ัน เม่ือศาลอุทธรณมีคําพิพากษา 
ถึงที่สุดวาที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองมิใชที่ดินตามโฉนด แตเปนที่สาธารณะ คําพิพากษา
ดังกลาวจึงมีผลผูกพันผูฟองคดีซ่ึงเปนจําเลยตามมาตรา ๑๔๕๔๙ แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง ประกอบกับมาตรา ๑๕๕๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
อยางไรก็ตาม ผูถูกฟองคดีมิไดเปนคูความในคดีดังกลาวได  ดังน้ัน คําพิพากษาของศาลอุทธรณ
จึงไมมีผลผูกพันผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจมีคําสั่งใหแกไขมาตราสวนและเนื้อที่ 
ในโฉนดที่ดินของผูฟองคดีโดยอางคําพิพากษาดังกลาวได  คดีจึงมีประเด็นตองวินิจฉัยวา  
เน้ือที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทคํานวณไวคลาดเคลื่อนจริงหรือไม เม่ือพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับ
ที่ ดินของผูฟองคดีและที่ ดินขางเคียงปรากฏวา ที่ ดินที่ พิพาทคือที่ ดินสวนที่อยูระหวาง 
ดานทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ กับดานทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
๔๗๐๘ ซ่ึงผูฟองคดีกลาวอางวาเปนที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ของตน เพราะโฉนดที่ดิน
ดังกลาวระบุเน้ือที่ ๖ ไร ๑ งาน ๘๘ ตารางวา สวนผูถูกฟองคดีโตแยงวาเปนที่สาธารณะ เน้ือที่
ในโฉนดที่ดินของผูฟองคดีระบุผิดพลาด เม่ือพิจารณาจากรูปที่ดินตามแผนที่ระวางขาหลวง
เมืองลพบุรี แผนที่ ๑ ระวาง ๑๓-๑๔ น ๖-๖ อ มาตราสวน ๑:๒๐๐๐ ที่ดินขางเคียงตรงกับ 
ที่ปรากฏในระวาง เพียงแตไมพบทางที่อยูทางดานทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินดังกลาว  
สวนรูปที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ของผูฟองคดีจะเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แนวตั้ง  
โดยมีระยะที่ ดินดานทิศใตยาวกวาที่ ดินดานทิศเหนือเล็กนอย  และมีแนวเขตที่ ดิน 
                                                            

๔๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา ๑๔๕ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วาดวยการอุทธรณ ฎีกา และการพิจารณาใหม  

คําพิพากษาหรือคําส่ังใด ๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคําส่ัง นับตั้งแตวันที่ไดพิพากษา
หรือมีคําส่ัง จนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําส่ังน้ันไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับหรืองดเสีย ถาหากมี 

ถึงแมศาลจะไดกลาวไวโดยท่ัวไปวาใหใชคําพิพากษาบังคับแกบุคคลภายนอก ซ่ึงมิไดเปนคูความในกระบวนพิจารณา
ของศาลดวยก็ดี คําพิพากษาหรือคําส่ังน้ันยอมไมผูกพันบุคคลภายนอก เวนแตที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๒ (๑) ๒๔๕ และ ๒๗๔ 
และในขอตอไปน้ี 

(๑) คําพิพากษาเกี่ยวดวยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคําพิพากษาส่ังใหเลิกนิติบุคคล หรือคําส่ัง 
เร่ืองลมละลายเหลาน้ี บุคคลภายนอกจะยกข้ึนอางอิงหรือจะใชยันแกบุคคลภายนอกก็ได 

(๒) คําพิพากษาท่ีวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใด ๆ เปนคุณแกคูความฝายใดฝายหน่ึงอาจใชยันแก
บุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกน้ันจะพิสูจนไดวาตนมีสิทธิดีกวา 

๕๐ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๕ วิธีพิจารณาขอใดซ่ึงประมวลกฎหมายน้ีมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับเทาท่ีพอจะใชบังคับได 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๑๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดานทิศตะวันออกยาวกวาที่ดินดานทิศตะวันตกเล็กนอยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับรูปที่ดิน 
ในโฉนดที่ดิน แตหากรวมที่ดินที่พิพาทเขาดวยจะทําใหเขตที่ดินดานทิศตะวันออกของโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๘๖๑๗ จดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๘ ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางและนําชี้ในการสอบเขต
ที่ดิน แตรูปที่ดินของผูฟองคดีจะเปนรูปเกือบคร่ึงวงกลมซึ่งแตกตางจากรูปที่ดินในโฉนดที่ดิน 
และจะขัดแยงกับโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๘ ซ่ึงเปนโฉนดที่ออกเม่ือรัตนโกสินทรศก รอยสี่สิบหก 
ระบุวาแนวเขตดานทิศตะวันตกจดปา และตอมาเม่ือมีการแบงแยกที่ดินดานทิศตะวันตก 
ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดระบุที่ดินดานทิศตะวันตกของที่ดินดังกลาวเปนที่สาธารณะ  นอกจากนี้ 
หากพิจารณาจากเอกสารทายคําฟอง ซ่ึงเปนรายละเอียดการรังวัด (รว. ๙) เพ่ือออกโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๘๖๑๗ เม่ือรัตนโกสินทรศก รอยสี่สิบเจ็ด รูปที่ ดินในเอกสารดังกลาวจําลองขึ้น 
ตามมาตราสวน ๑:๒๐๐๐ ซ่ึงคาการวัดเน้ือที่ตามแผนที่ ๑ เซนติเมตร เทากับ ๒๐ เมตร  
หรือ ๑๐ วา รูปที่ดินตามเอกสารดังกลาวมีเขตที่ดินดานทิศใตซ่ึงยาวกวาดานทิศเหนือวัดได
ประมาณ ๓ เซนติเมตร (เทากับ ๓๐ วา) แนวที่ดินดานทิศตะวันออกซึ่งยาวกวาดานทิศตะวันตก
วัดไดประมาณ ๕ เซนติเมตร (เทากับ ๕๐ วา) หรือคํานวณเนื้อที่ทั้งแปลงโดยประมาณไดเน้ือที่ 
๑,๕๐๐ ตารางวา หรือ ๓ ไร ๓ งาน ซ่ึงตรงกับรูปที่ดินและขนาดของที่ดินในระวางแผนที่
ขาหลวงเมืองลพบุรี แผนที่ ๑ และหากจะเปรียบเทียบกับที่ดินแปลงอื่นในระวางดังกลาว 
ระบุมาตราสวน ๑:๒๐๐๐ ไดเน้ือที่ดินตรงตามมาตราสวนและเนื้อที่จริง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ 
รูปจําลองแผนที่ระหวางโฉนดที่ดินผูฟองคดีกับโฉนดที่ดินซึ่งตั้งอยูดานทิศใตของท่ีดินผูฟองคดี
ซ่ึงมีรูปจําลองขนาดใหญกวาที่ดินผูฟองคดี แตกลับมีเน้ือที่นอยกวาที่ดินผูฟองคดีตามที่ระบุไว
ในโฉนดที่ดิน ซ่ึงผิดหลักการทําแผนที่และหลักความเปนจริง จากพยานหลักฐานดังกลาว 
จึงสรุปขอเท็จจริงไดวา เน้ือที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๑๗ ของผูฟองคดีขณะรังวัดมีเพียง  
๓ ไรเศษ แตการกําหนดสเกลที่จําลองแผนที่ในโฉนดที่ดินใชมาตราสวน ๑:๔๐๐๐ จึงทําให
คํานวณเน้ือที่ได ๒,๕๘๘ ตารางวา หรือ ๖ ไร ๑ งาน ๘๘ ตารางวา  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริง 
รับฟงไดยุติวา โฉนดที่ดินของผูฟองคดีเปนโฉนดที่ดินที่คลาดเคลื่อน การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่ง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคําส่ังใหแกไขมาตราสวนและเนื้อที่ในโฉนดที่ดินทั้งฉบับ 
เจาของที่ดินและฉบับสํานักงานที่ดินใหถูกตองตรงกันตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
โดยใหแกไขมาตราสวนในโฉนดที่ดินจากมาตราสวน ๑:๔๐๐๐ เปนมาตราสวน ๑:๒๐๐๐  
และใหแกไขเนื้อที่จาก ๖ ไร ๑ งาน ๘๘ ตารางวา เปน ๓ ไร ๙๔ ตารางวา จึงเปนการชอบแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๙/๒๕๕๕) 

 
 
 



 
 
๕๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  เ ม่ือขอเท็จจริ งปรากฏวาในการรั งวัดที่ ดินเ พ่ือแบง หักเปน 
ที่สาธารณประโยชน และแบงแยกในนามเดิม เจาของที่ดินขางเคียงไมไดไปรับรอง 
แนวเขต แตมีบุคคลอ่ืนซึ่งเปนเจาของที่ดินเดิมไปรับรองแนวเขตแทน อันเปนกรณีที่ 
ผูไปรับรองแนวเขตไมใชผูมีอํานาจรับรองแนวเขตตามกฎหมาย จึงทําใหขาดองคประกอบ
ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน และทําใหการสั่งการของเจาพนักงานที่ดิน
ที่ใหแกไขรูปแผนที่และเน้ือที่ในโฉนดที่ดินดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย อันมีผลทําให
รายการจดทะเบียนแบงหักที่สาธารณประโยชน และรายการจดทะเบียนแบงแยก 
ในนามเดิม เปนการจดทะเบียนที่ไมชอบดวยกฎหมายดวย การที่อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่ง
เพิกถอนและแกไขรายการจดทะเบียน รวมทั้งเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแยก จึงเปน 
การออกคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 

  สําหรับผูฟองคดีซึ่งเปนผูซื้อที่ดินแปลงแยกขางตนน้ัน เม่ือคําสั่ง 
ของอธิบดีกรมที่ดินมิไดมีผลเปนการยกเลิกนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหวางเจาของที่ดิน
กับผูฟองคดี  โดยผูฟองคดี ยังคงเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในที่ ดินแปลงดังกลาว 
เฉพาะสวนที่เจาของที่ดินเดิมขายใหแกผูฟองคดี และคําสั่งดังกลาวไมมีผลกระทบตอ
การใชประโยชนในที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงยังไมไดรับความเสียหายจากการที่
อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งใหเพิกถอนและแกไขรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินพิพาท 
และมิไดเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีแตอยางใด 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดิน ๒ แปลง 
เลขที่ ๕๙๗๙ และเลขที่ ๒๔๔๗ ตําบลไทรใหญ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เปนที่ดินแปลงแยกมาจากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ ตามคําขอ 
รังวัดแบงแยกในนามเดิมและแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน (คลองขุนศรี) ของนาง ย. และนาย ถ.  
หลังจากนั้น นาง ย. และนาย ถ. ไดขายโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง  ตอมา
อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งใหเพิกถอนและแกไขรายการจดทะเบียนที่ดิน และเพิกถอนโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๔๔๗ เน่ืองจากในการรังวัดแบงแยกในนามเดิมและแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน 
(คลองขุนศรี) เจาของที่ดินขางเคียงไมไดไปรับรองแนวเขต แตมีบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนเจาของที่ดินเดิม
เปนผูรับรองแนวเขต ทําใหขาดองคประกอบตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
และทําใหการสั่งการของเจาพนักงานที่ดินที่ใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ 
ไมชอบดวยกฎหมาย อันมีผลทําใหรายการจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมเปนโฉนดท่ีดินแปลงแยก
เลขที่ ๒๔๔๗ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ เปนการจดทะเบียนที่ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๗๙ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๒๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกับมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงใหเพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภท
แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน (คลองขุนศรี) และรายการจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิม
ดังกลาว รวมทั้งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เสีย พรอมทั้งใหแกไขรายการจดทะเบียน
ประเภทขายและรายการจดทะเบียนจํานองเพ่ิมหลักทรัพยโดยไมเพ่ิมวงเงิน ซ่ึงจดทะเบียน 
ในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงทุกรายการใหถูกตองตรงกับขอเท็จจริง ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่ง
ดังกลาว จึงอุทธรณตออธิบดีกรมที่ดิน แตอธิบดีกรมที่ดินมีคําส่ังยกอุทธรณ ผูฟองคดีทั้งสอง
เห็นวาคําส่ังดังกลาวทําใหที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ ของผูฟองคดีทั้งสองเปลี่ยนแปลงไป
รวมเปนสวนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไมสามารถ 
ใชประโยชนในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ เปนทางผานเขาออกสูทางหลวงสายสุพรรณบุรี-
บางบัวทองได จึงถือเปนการรบกวนขัดสิทธิในการครอบครองและใชประโยชนในที่ดิน อันเปน
การกระทําละเมิดแกผูฟองคดีทั้งสอง กรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) จึงตองรับผิดในความเสียหายดังกลาว
ตอผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายจํานวน ๘๔,๑๒๐,๑๔๓.๐๔ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในขณะทําการรังวัดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ 
เพ่ือแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน (คลองขุนศรี) และแบงแยกในนามเดิม เจาของที่ดิน
ขางเคียงไมไดไปรับรองแนวเขต จึงทําใหขาดองคประกอบตามมาตรา ๖๙ ทวิ๕๑ แหงประมวล

                                                            
๕๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาตรา ๖๙ ทวิ ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ใหยื่นคําขอพรอมดวย 

โฉนดที่ดินน้ันตอเจาพนักงานที่ดินและใหพนักงานเจาหนาที่ไปทําการรังวัดให 
ในการรังวัด ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดิน เม่ือผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียง 

ไดรับรองแนวเขตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตจะเปนการสมยอม
เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

ในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได หรือในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียง 
ไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลวแตไมมา หรือมาแตไมยอมลงช่ือรับรองแนวเขตโดยไมไดคัดคาน
การรังวัด ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงเปนหนังสือใหผูน้ันมาลงช่ือรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
ไดสงหนังสือ ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดภายในกําหนดดังกลาว และผูขอไดใหคํารับรองวา 
มิไดนําทําการรังวัดรุกล้ําท่ีดินขางเคียงและยินยอมใหแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหตรงกับความเปนจริง ใหเจาพนักงานที่ดิน
ดําเนินการตามวรรคสองไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 

การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง 

หากปรากฏวามีผูคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจสอบสวนไกลเกลี่ยโดยถือหลักฐานแผนท่ีเปนหลักในการ
พิจารณา ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง แตตองไมเปนการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไมได



 
 
๕๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กฎหมายที่ดิน และทําใหการสั่งการของเจาพนักงานที่ดินที่ใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ 
ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ เปนการสั่งการไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันมีผลทําใหรายการ 
จดทะเบียนแบงหักที่สาธารณประโยชน (คลองขุนศรี) และรายการจดทะเบียนแบงแยก 
ในนามเดิมเปนโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ เปนการจดทะเบียนโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
อธิบดีกรมที่ดินจึงมีคําสั่งใหเพิกถอนและแกไขรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ 
โดยใหเพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภทแบงหักที่สาธารณประโยชน (คลองขุนศรี) และ
รายการจดทะเบียนประเภทแบงแยกในนามเดิม รวมทั้งใหแกไขรายการจดทะเบียนประเภทขาย
ระหวางนาง ย. และนาย ถ. ผูขาย กับบริษัท ย. ผูซ้ือ เปนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม และใหยก
รายการจดทะเบียนประเภทขายระหวางนาง ย. และนาย ถ. ผูขาย กับผูฟองคดีทั้งสอง ผูซ้ือ  
ซ่ึงจดทะเบียนในโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗ มาจดแจงลงในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๙๘๐ โดยใหแกชื่อประเภทการจดทะเบียนจาก “ขาย” เปน “ขายเฉพาะสวน” พรอมทั้ง
หมายเหตุวา นาง ย. และนาย ถ. ขายเฉพาะสวนของตนเทาน้ัน และใหยกรายการจดทะเบียน
จํานองเพ่ิมหลักทรัพยโดยไมเพ่ิมวงเงิน ซ่ึงจดทะเบียนในโฉนดที่ดินแปลงแยกเลขที่ ๒๔๔๗  
มาจดแจงในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ รวมทั้งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแยก
เลขที่ ๒๔๔๗  ดังน้ัน คําสั่งดังกลาวจึงมิไดมีผลกระทบตอกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่ผูฟองคดี 
ทั้งสองซื้อมาจากนาง ย. และนาย ถ. ผูฟองคดีทั้งสองยังคงเปนเจาของกรรมสิทธิใ์นที่ดินแปลงแยก
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ ซ่ึงถูกยกเลิกไป โดยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๙๘๐ รวมกับบริษัท ย. เฉพาะสวนที่นาง ย. และนาย ถ. ขายใหแกผูฟองคดีทั้งสอง   
อีกทั้ง คําสั่งดังกลาวมิไดมีผลเปนการยกเลิกนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหวางนาง ย. และนาย ถ. 
กับผูฟองคดีทั้งสอง รวมทั้งไมมีผลกระทบตอการใชประโยชนในที่ดิน ผูฟองคดีทั้งสองยังคง 
ใชที่ดินเฉพาะสวนของตนเปนทางออกสูทางหลวงสายสุพรรณบุรี-บางบัวทอง ไดเชนเดิม 
ประกอบกับระหวางบริษัท ย. และผูฟองคดีทั้งสอง ก็ยังคงเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมกันในที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐  ดังนั้น ผูฟองคดีทั้งสองจึงยังไมไดรับความเสียหายจากกรณีที่อธิบดี
กรมที่ดินมีคําสั่งใหเพิกถอนและแกไขรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๘๐ และเพิกถอน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๗ และมิไดเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสอง ผูถูกฟองคดีในฐานะ
ที่เปนหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่สังกัดอยูจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอผูฟองคดีทั้งสอง

                                                                                                                                                                          
ใหแจงคูกรณีไปฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมมีการฟองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาผูขอ 
ไมประสงคจะสอบเขตโฉนดที่ดินน้ันตอไป 

ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเฉพาะรายของตน  
ใหยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินน้ันตอเจาพนักงานที่ดิน และใหนําความในวรรคสอง วรรคสาม 
วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๒๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๕) 

 

  ในการพิจารณาวา น.ส. ๓ ก. ออกโดยคลาดเคลื่อนกับที่ดินตาม น.ส. ๓ 
หรือไม ตองพิจารณาเปรียบเทียบจากตําแหนงที่ตั้ง ที่ดินขางเคียง รูปลักษณะที่ดิน 
จํานวนเน้ือที่ และรูปถายทางภูมิประเทศวา ตําแหนงที่ตั้งที่ดินขางเคียง รวมทั้งรูปลักษณะ
ของที่ดินตาม น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ก. ใกลเคียงกันหรือไม หากแตกตางโดยชัดแจง  
ยอมตองฟงไดวาที่ดินดังกลาวเปนที่ดินคนละแปลงกัน 

  เม่ือขอเท็จจริงจากพยานบุคคลและพยานเอกสารฟงไดวา ตําแหนง
ที่ตั้งของที่ดิน น.ส. ๓ และตําแหนงของที่ดิน น.ส. ๓ ก. อยูคนละทองที่ คนละตําแหนงกัน 
ประกอบกับเม่ือพิจารณาจากรูปแผนที่ จํานวนเน้ือที่ที่ดิน และที่ดินขางเคียงของที่ดิน 
น.ส. ๓ และที่ดิน น.ส. ๓ ก. แลว เชื่อไดวามิใชที่ดินแปลงเดียวกัน การออก น.ส. ๓ ก. 
ขางตน จึงเปนการออกที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงและไมชอบดวยมาตรา ๖๙ ทวิ 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน อธิบดีกรมที่ดินจึงชอบที่จะเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดย 
ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวไดตามมาตรา ๖๑ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน  
ดังน้ัน คําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ขางตน จึงชอบดวยกฎหมายแลว 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) 
เลขที่ ๔๒ ตําบลถ้ําทะลุ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยซ้ือมาจากบริษัท ม. และไดจดทะเบียน
การซ้ือขายและเสียคาธรรมเนียม ณ สํานักงานที่ดินอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซ่ึงเดิมที่ดิน
ดังกลาวเปนของนาง บ. ตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ ตําบลถ้ําทะลุ อําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา เน้ือที่ ๑๔ ไร ๓ งาน  ตอมา นาง บ. ไดขายที่ดินดังกลาวใหแกนาง ม. และนาง ม. 
ไดขายตอใหแกบริษัท ม.  หลังจากน้ัน บริษัท ม. ไดขอเปลี่ยนแปลงจาก น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ 
ตําบลถ้ําทะลุ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เปน น.ส. ๓ ก. ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินอําเภอบันนังสตา
ไดดําเนินการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ใหแกบริษัท ม. โดยมีเน้ือที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเปน ๓๐ ไร 
๒ งาน  ตอมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่งใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒  
ของผูฟองคดีดังกลาว เน่ืองจากเห็นวาเปนการออก น.ส. ๓ ก. โดยนําหลักฐานมาขอออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินคนละแปลงกัน อันเปนการออกโดยคลาดเคลื่อน จึงเปนการออก  
น.ส. ๓ ก. โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ผูฟองคดี 
ไมเห็นดวยจึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดี ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแลวใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน



 
 
๕๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําสั่งของผูถูกฟองคดีขางตน และใหผูฟองคดีเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาทได
ตอไป 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ในการพิจารณาวาการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่พิพาท เปนการออก 
ที่คลาดเคลื่อนกับที่ ดินตาม น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ หรือไม ตองพิจารณาเปรียบเทียบ 
จากตําแหนงที่ตั้ง ที่ดินขางเคียง รูปลักษณะที่ดิน จํานวนเนื้อที่ รูปถายทางภูมิประเทศ 
ของกรมแผนที่ทหารบกวา ตําแหนงที่ตั้งที่ดินขางเคียง รูปลักษณะของที่ดินตาม น.ส. ๓  
และ น .ส . ๓ ก . ดังกลาว ใกลเคียงกันหรือไม ซ่ึงหากมีความแตกตางกันโดยชัดแจง  
ยอมตองฟงไดวาเปนที่ดินคนละแปลงกัน 

  เม่ือขอเท็จจริงจากการใหถอยคําของพยานบุคคลของคูกรณีในคดีน้ี 
คงรับฟงไดแตเพียงวา ที่ดินตาม น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ ที่ตั้งของที่ดินนาเชื่อวาอยูในหมูที่ ๑ 
โดยที่ดินมีขางเคียงติดกับเหมืองแรของนาย ม. และเหมืองแรของนาย ก. ตามรูปแผนที่ใน น.ส. ๓ 
เลม ๑ หนา ๑ สวน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่ตั้งของที่ดินนาเชื่อวาอยูในหมูที่ ๒ และอาจเปน 
ที่รกรางวางเปลาในเขตประทานบัตรซึ่งหมดอายุแลว สําหรับพยานเอกสารเกี่ยวกับปญหาน้ีน้ัน 
เม่ือพิจารณาคําฟองและคําคัดคานคําใหการของผูฟองคดีที่กลาวอางในคําฟองวา เหตุที่ที่ดิน 
น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ และที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ตั้งอยูคนละหมู เน่ืองจากเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีจดโดยระบุหมูผิดพลาด หรือทางราชการไดเปลี่ยนแนวเขตหมูบาน ทําใหที่ดิน 
น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ กับที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๔๒ มีหมูไมตรงกัน แตจากคําคัดคาน
คําใหการของผูฟองคดีกลับคัดคานเก่ียวกับเหตุดังกลาววา เหตุที่ที่ดิน น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ 
ระบุวาตั้งอยูในหมู ๑ เน่ืองจากนาง บ. ภรรยาของนาย ก. เจาของเหมืองแรขางตนเขาใจผิดวา 
ที่ดินดังกลาวตั้งอยูในหมูที่ ๑ จึงไดแจงกับเจาพนักงานที่ดินผิดพลาด อันเปนการใหขอเท็จจริง
ที่ขัดแยงกันเอง  อีกทั้ง สัญญาซ้ือขายที่ดินระหวางนาง บ. และนาง ม. ระบุวา ที่ดิน น.ส. ๓ 
เลม ๑ หนา ๑ ตั้งอยูในหมูที่ ๑ โดยไมมีการทักทวงเก่ียวกับหมูที่ตั้งของที่ ดินดังกลาว  
นอกจากน้ี ที่ดินพิพาทมิไดตั้งอยูในแนวเขตติดตอระหวางหมูที่ ๑ และหมูที่ ๒ ที่อาจจะทําให
นาง บ. เขาใจผิดเก่ียวกับหมูที่ตั้งของที่ดินดังกลาว ประกอบกับนาง บ. เปนบุคคลที่มีถิ่นที่อยู
ด้ังเดิมในบริเวณดังกลาวมาตั้งแตตน ยอมตองทราบแนวเขตหมูที่ ๑ และหมูที่ ๒ เปนอยางดี 
ขออางของผูฟองคดีที่อางวา เหตุที่ที่ดิน น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ และที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ 
ตั้งอยูคนละหมูเกิดจากทางราชการไดเปลี่ยนแนวเขตหมูบาน หรือนาง บ. เขาใจผิดวา 
ที่ดินดังกลาวตั้งอยูในหมูที่ ๑ จึงไดแจงกับเจาพนักงานที่ดินผิดพลาด จึงเปนการกลาวอางลอย ๆ 
ไมอาจรับฟงได สวนที่ผูฟองคดีอางวาไดมีการแบงเขตการปกครองในพื้นที่ พิพาทน้ัน 
นายอําเภอบันนังสตาไดตรวจสอบเกี่ยวกับการแบงแนวเขตการปกครองแลว ไมปรากฏวา 
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มีการแบงแยกแนวเขตการปกครองจากหมูที่ ๑ เปนหมูที่ ๒ แตอยางใด  อีกทั้ง ยังปรากฏวา
จังหวัดยะลามีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีวา การช้ีตําแหนงที่ดินในแผนทาบระวางปรากฏวา  
ที่ตั้งของที่ดินตาม น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ อยูทางทิศเหนือของภูเขาถ้ําทะลุ สวน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๔๒ อยูทางทิศตะวันตกของภูเขาถ้ําทะลุ เชื่อวาที่ดินทั้งสองแปลงอยูคนละทองที่  
คนละตําแหนงกัน  ดังน้ัน จากพยานบุคคลและพยานเอกสารขางตนจึงฟงไดวา ตําแหนงที่ตั้ง
ของที่ดิน น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ อยูในหมูที่ ๑ ตําบลถ้ําทะลุ สวนตําแหนงที่ตั้งที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๔๒ อยูในหมูที่ ๒ ตําบลถ้ําทะล ุ

  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณารูปแผนที่ จํานวนเน้ือที่ที่ดิน และที่ดินขางเคียง
ดานทิศใตของที่ดิน น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ และที่ดินที่ระบุในแผนผังโครงการทําเหมืองแร 
ของกรมทรัพยากรธรณี มีความใกลเคียงกันมากและสอดคลองกับคําใหการของนาย ว.  
ซ่ึงเคยทํางานเปนพนักงานในเหมืองแรบริเวณดังกลาวที่ใหถอยคําวา ที่ดินตาม น.ส. ๓ เลม ๑ 
หนา ๑ ติดกับเหมืองแรแปลงประทานบัตรของนาย ก. หรือที่เรียกวา เหมืองแรนาซัว  
และติดกับเหมืองแรประทานบัตรของนาย ม. หรือที่เรียกวา เหมืองแรโบหลานหรือบุหลัน  
ดังนั้น จึงฟงไดวาที่ดิน น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ เปนที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินที่ขออนุญาต
จัดตั้งสถานที่เพ่ือการแตงแรนอกเขตตามแผนผังโครงการเหมืองแรดีบุกของบริษัท ย. โดยที่ดิน 
น.ส. ๓ แปลงดังกลาว มีเน้ือที่ประมาณ ๑๔ ไรเศษ และมีขางเคียงดานทิศเหนือติดแปลง
ประทานบัตรในโครงการทําเหมืองแรดีบุกของบริษัท ย. ทิศใตติดที่ดินแปลงประทานบัตร 
ของนาย ม. และทิศตะวันตกติดที่ดินแปลงประทานบัตรของบริษัท ย. แตในสวนของที่ดิน 
ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ น้ัน เม่ือพิจารณารายงานการนําชี้แนวเขตเพื่อเปลี่ยน น.ส. ๓  
เปน น.ส. ๓ ก. ปรากฏวา รูปที่ดินตามแผนที่การนําชี้และรังวัดมิไดเปนรูปสี่เหลี่ยมและรังวัด 
ไดเน้ือที่ ๓๐ ไร ๒๐ งาน ขางเคียงดานทิศเหนือและทิศตะวันออกระบุวาติดที่ดินประทานบัตร
ของบริษัท ม. ขางเคียงทิศตะวันตกติดที่ ดินแปลงประทานบัตรของนาย ม. ในขณะท่ี
คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีระบุวา ผูนํารังวัดนํารังวัดตามแนวเขตที่ดิน
โดยมีพยานขางเคียงลงนามรับรองทุกดาน และมีขางเคียงที่ดินดานทิศเหนือจดที่ดินบริษัท ม. 
ยาวประมาณ ๑๒๓ เมตร ทิศใตจดที่ดินนาย ม. ยาวประมาณ ๕ เมตร ทิศตะวันออกจดที่ดิน
นาย ม. ยาวประมาณ ๖๘๕ เมตร และทิศตะวันตกจดที่ดินบริษัท ม. ยาวประมาณ ๘๕๗ เมตร 
ทําใหไมอาจทราบไดวา ขางเคียงของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่ถูกตองเปนอยางไร 
ประกอบกับนาย ส. และนาย น. ซ่ึงเปนผูปกครองทองที่เดิมใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีวา ที่ดินตาม น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ อยูทางดานตะวันออกของที่ดินของบริษัท ม. 
จึงยังไมตรงกับขางเคียงดานทิศตะวันตกของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ กรณีจึงเห็นไดวา 
รูปแผนที่ จํานวนเน้ือที่ และท่ีดินขางเคียงของที่ดิน น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ กับที่ดิน น.ส. ๓ ก. 
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เลขที่ ๔๒ แตกตางกันโดยชัดแจง กลาวคือ รูปลักษณะแผนที่ของที่ดิน น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ 
เปนรูปสี่เหลี่ยม สวนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ไมมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม จํานวนเน้ือที่ 
ตาม น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ เปนจํานวน ๑๔ ไร ๓ งาน สวนที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๔๒  
จํานวนเนื้อที่ ๓๐ ไร ๒ งาน ตางกัน ๑๕ ไร ๓ งาน ขางเคียงดานทิศใตของที่ดิน น.ส. ๓ เลม ๑ 
หนา ๑ ระบุวา ติดประทานบัตรของนาย ม. ความยาว ๒ เสน แตขางเคียงดานทิศใตของที่ดิน 
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ระบุวา ติดประทานบัตรของนาย ม. ความยาวเพียง ๕ เมตร ในขณะท่ี
ดานทิศตะวันออกของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ยังไมสอดคลองกันวาติดกับที่ดิน 
ของบริษัท ม. หรือที่ดินของนาย ม.  นอกจากนี้ ยังปรากฏตามแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่
ทหารบกวา รูปที่ ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ มีลักษณะคลายกับรูปแผนที่ของที่ ดิน 
แปลงประทานบัตรของบริษัท ย. ซ่ึงหมดอายุประทานบัตรแลว และทรัพยากรธรณีจังหวัดยะลา
มิไดตอประทานบัตรใหใหม และขางเคียงดานทิศใตของที่ดินแปลงประทานบัตรของบริษัท ย. 
ดังกลาวระบุวา ติดกับที่ดินแปลงประทานบัตรของนาย ม. เพียงเล็กนอย ซ่ึงสอดคลอง 
และใกลเคียงกับรูปแผนที่ตามการรังวัดชี้แนวเขตของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ ที่ระบุวา ขางเคียง
ดานทิศใตติดที่ดินประทานบัตรของนาย ม. ประมาณ ๕ เมตร กรณีจึงเชื่อไดวา ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. 
เลขท่ี ๔๒ ออกทับซอนหรือเปนสวนหนึ่งของที่ดินแปลงประทานบัตรของบริษัท ย. ขางตน  
และเนื้อที่ที่ดินที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม ๑๔ ไร ๓ งาน เปน ๓๐ ไร ๒ งาน มิไดเกิดจากคํานวณ
ผิดพลาด แตเกิดจากการนําชี้ผิดแปลงนั่นเอง 

  ดังนั้น เม่ือตําแหนงที่ตั้ง รูปแผนที่ จํานวนเน้ือที่ที่ดินขางเคียงของที่ดิน 
น.ส. ๓ เลม ๑ หนา ๑ กับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ แตกตางกัน จึงเชื่อไดวามิใชที่ดิน
แปลงเดียวกัน การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๒ จึงเปนการออกคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
และไมชอบดวยมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะเพิกถอน 
น.ส. ๓ ก. ดังกลาวไดตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน และเม่ือปรากฏวา
กอนดําเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกลาว ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง
ประกอบดวยพนักงานฝายปกครองและตัวแทนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ที่ดิน
ตั้งอยูเปนกรรมการ และไดใหโอกาสผูฟองคดีโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน โดยผูฟองคดี 
ไดยื่นคําคัดคานพรอมแสดงพยานหลักฐานตอผูถูกฟองคดีแลว จึงเปนการดําเนินการถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑตามที่มาตรา ๖๑ ดังกลาวกําหนดแลว  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดี 
ที่สั่ งให เ พิกถอน  น .ส .  ๓  ก .  ของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมาย   พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๔/๒๕๕๕) 
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  กรณีที่ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ป. และคณะกรรมการ
สอบสวนที่อธิบดีกรมที่ดินตั้งข้ึนตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
สอดคลองตรงกันวา ขางเคียงของหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ไมสัมพันธ
กับขางเคียงของแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่นํามาใชเปนหลักฐานขอออก 
น.ส. ๓ ก. ดังกลาว และตามผลการแปล ตีความ และวิเคราะหภาพถายทางอากาศ  
ที่ดิน ส.ค. ๑ ขางตน ไมปรากฏรองรอยการทําประโยชน และไมพบพืชผลอาสินในที่ดิน  
สภาพที่ดินเปนที่รกรางวางเปลาไมเหมาะสมที่จะปลูกพืชทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ 
ผลการตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งของที่ดิน ส.ค. ๑ ดังกลาว ก็เปนที่ดินคนละตําแหนง 
กับที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. กรณีจึงเปนการนําแบบแจงการครอบครองที่ดิน 
ของที่ดินแปลงอ่ืนมาใชเปนหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน
ในเขตอุทยานแหงชาติซึ่งทางราชการไดสงวนไวเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนที่ดิน
ตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามขอ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ประกอบกับขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน การออก น.ส. ๓ ก.  
ซึ่งอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอ่ืน จึงไมชอบดวยกฎหมาย และมีผลทําให 
น.ส. ๓ ก. ซึ่งแบงแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ที่ไมชอบดังกลาว ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผู มีสิทธิครอบครองที่ ดินตามหลักฐานหนังสือรับรอง 

การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๘๙ ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เน้ือที่ ๔ ไร 
๒๘ ตารางวา ไดรับความเดือดรอนจากการที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. ทําการสืบสวนสอบสวน
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
เน้ือที่ ๒๑ ไร ๒ งาน ๕๐ ตารางวา แลวพบวา น.ส. ๓ ก. ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากไมใชที่ดินตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน และสภาพที่ดินเปนดินทราย  
ไมสามารถทําประโยชนได รวมทั้งไมมีการทําประโยชนตอเน่ืองในที่ดินแตอยางใด อธิบดีกรมที่ดิน 
(ผูถูกฟองคดี) โดยรองอธิบดี จึงมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนกรณีดังกลาว 
ผลการสอบสวนปรากฏวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ และ น.ส. ๓ ก. แปลงที่แบงแยกมาจาก  
น.ส. ๓ ก. ฉบับดังกลาวทุกแปลง รวมถึง น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี เปน น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดย 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๓๓ 
ซ่ึงเปนหลักฐานสําหรับที่ดินแปลงอื่นมาใชเปนหลักฐานออก น.ส. ๓ ก. และที่ดินบริเวณ
ดังกลาวอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม จึงเปนการนําที่ดินที่ไมมีหลักฐานการแจง 
การครอบครองที่ดินมาออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดินซ่ึงทางราชการไดสงวนไวเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ 



 
 
๕๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนที่ดินตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และไมอยูในหลักเกณฑที่จะออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินได เปนผลให น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี และแปลงอื่น ๆ ซ่ึงแบงแยกมาจาก 
น.ส. ๓ ก. ขางตน ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย ผูถูกฟองคดีโดยรองอธิบดีจึงมีคําสั่งใหเพิกถอน 
น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ พรอมแปลงแบงแยกอ่ืน ๆ ดวย ผูฟองคดี 
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดี ซ่ึงตอมารองปลัดกระทรวงมหาดไทยไดวินิจฉัยใหยก
อุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของผูฟองคดี 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามพยานเอกสารหลักฐาน และผลการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ป. รวมทั้งผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามคําส่ังอธิบดี
กรมที่ดินตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน วา ขางเคียงของ น.ส. ๓ ก.  
เลขที่ ๘๘๙ ไมตรงกับขางเคียงของ ส.ค. ๑ เลขท่ี ๑๓๓ ที่นํามาใชเปนหลักฐานขอออก น.ส. ๓ ก. 
โดยเฉพาะดานทิศใตซ่ึงตาม ส.ค. ๑ ระบุวา จดทุง แตตาม น.ส. ๓ ก. กลับปรากฏวาทิศใต 
จดที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ซ่ึงออกโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕  
หมูที่ ๕ ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ของนาย พ. ซ่ึง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕ ดังกลาวระบุวา 
ทิศเหนือจดท่ีดินนาย ล. ซ่ึง ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ และเลขที่ ๑๓๕ ตางแจงการครอบครองไว
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๘ วาสภาพที่ดินเปนสวนมะพราว แตผลการแปล ตีความ และวิเคราะห
ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. ๒๕๑๐ และป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไมปรากฏรองรอยการทําสวนมะพราว
ในที่ดินพิพาทแตอยางใด ประกอบกับการตรวจสอบของเจาหนาที่และคณะทํางานในป  
พ.ศ. ๒๕๓๓ และป พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏวา ที่พิพาทไมมีการทําประโยชน ไมพบพืชผลอาสิน 
ในที่ดินดังกลาวแตอยางใด สภาพที่ดินเปนดินปนทรายผสมดินดํา ซ่ึงถูกทอดทิ้งใหรกรางวางเปลา 
เพราะสภาพที่ดินและสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมที่จะปลูกพืชทางเศรษฐกิจ และมีตนสนทะเล 
ซ่ึงขึ้นเองตามธรรมชาติประมาณรอยละ ๒๐ ของแปลงที่ดิน มีอายุประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ ป ขึ้นไป 
ตลอดแนวยาวของชายทะเล นอกนั้นเปนทุงหญาและมีหญาปกคลุมอยูทั่วไป และผลการตรวจสอบ
ตําแหนงที่ตั้งของที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ ที่ใชเปนหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ตั้งอยู
ตรงจุดพิกัดบริเวณหาดฉางหลาง หมูที่ ๕ ตําบลไมฝาด ซ่ึงเปนที่ดินคนละตําแหนงกับที่ดิน 
ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ สวนตําแหนงที่ตั้งของที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๕  
ที่ใชเปนหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ ตั้งอยูตรงจุดพิกัดบริเวณปากคลองฉางหลาง 
หมูที่ ๕ ตําบลไมฝาด ซ่ึงเปนที่ดินคนละตําแหนงกับที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๗ เชนเดียวกัน 
กรณีจึงเปนการนํา ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอ่ืนมาใชเปนหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. จริง  
และที่ดินบริเวณดังกลาวอยูในเขตอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม อันเปนการนําที่ดินที่ไมมีหลักฐาน
แสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ชอบดวยกฎหมายมาออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๒๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงทางราชการไดสงวนไวเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนที่ดินตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินตามขอ ๘ (๒)๕๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับขอ ๓๕๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  
ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะน้ัน การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๗๘ จึงไมชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา น.ส. ๓ ก. เลขท่ี ๘๘๙ ของผูฟองคดีไดแบงแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. 
เลขที่ ๘๗๘ ดังกลาว กรณีจึงมีผลทําให น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๙ ของผูฟองคดี ไมชอบดวยกฎหมาย
เชนกัน 

  สําหรับกระบวนการพิจารณาดําเนินการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายขางตนน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงในการสอบสวนคณะกรรมการ
สอบสวนไดดําเนินการสอบสวนพยานหลักฐาน พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีในฐานะ 
ผูมีสวนไดเสียทราบเพื่อใหโอกาสคัดคานการเพิกถอนแลว โดยภายหลังจากผูฟองคดีมีหนังสือ
คัดคานการเพิกถอน ผูถูกฟองคดีโดยรองอธิบดีพิจารณาแลวเห็นวา น.ส. ๓ ก. ออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย จึงมีคําส่ังใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๙ การดําเนินการดังกลาวจึงเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน  
การแจงผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 
หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ 
ดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ แลว คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๘๘๙ 
ของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๙๑/๒๕๕๕) 

 

                                                            
๕๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ขอ ๘ ที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว และเปนที่ดิน
ที่จะพึงออกโฉนดที่ดินไดตามกฎหมายแตหามมิใหออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินดังตอไปน้ี 

 (๑) ที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง 
 (๒) ที่เขา ที่ภูเขาหรือท่ีสงวนหวงหาม หรือที่ดินซ่ึงทางราชการเห็นวาควรสงวนไวเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ 

๕๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ขอ ๓ การออกหนังสือรับรองวา “ไดทําประโยชนแลว” ใหกระทําสําหรับที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินไดตามกฎหมาย 



 
 
๕๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ในการรังวัดแบงแยกที่ดิน หากปรากฏวาพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือ
แจงใหผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงมาระวังแนวเขต โดยสงทางไปรษณียตอบรับไปยังที่อยู 
ที่ไมใชที่อยูตามภูมิลําเนาของผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียง แมจะมีผูรับไวแทน แตเม่ือ 
ผูรับไวแทนดังกลาวมิไดเปนผูอยูอาศัยหรือทํางานอยูในบานของผูมีสิทธิในที่ดิน
ขางเคียง จึงไมอาจถือวาการแจงดังกลาวเปนการแจงโดยชอบดวยกฎหมาย การดําเนินการ
ของพนักงานเจาหนาที่จึงเปนการรังวัดแบงแยกกรรมสิทธ์ิรวมที่ดินโดยมิไดดําเนินการ 
ตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนด 

  เม่ือกฎหมายกําหนดใหกรณีมีการโตแยงการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยหรือจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย
โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินจะตองแตงตั้งคณะกรรมการข้ึน
เพื่อสอบสวนกรณีดังกลาว  ดังน้ัน หากปรากฏวาคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึน มีองคประกอบ
ครบถวน และไดดําเนินการสอบสวนโดยแจงผูมีสวนไดเสียเพื่อใหโอกาสคัดคานจนได
ขอเท็จจริงวา การรังวัดแบงแยกกรรมสิทธ์ิรวมขางตนไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
มิไดดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนด และตอมาอธิบดีกรมที่ดิน  
มีคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ ดินแปลงแบงแยกดังกลาว  จึงเปนการกระทําที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๐๘ ตําบล
ทุงมหาเมฆ (สาทร) อําเภอยานนาวา (สาทร) กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ ๒ งาน ๘๙๓/๑๐ ตารางวา 
ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองไดซ้ือและรับโอนกรรมสิทธิ์จากนางสาว พ. รวมทั้งไดจดทะเบียนจํานองที่ดิน
เปนประกันหนี้ไวกับธนาคาร  ตอมา ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําขอรังวัดแบงแยกกรรมสิทธิ์รวม 
ในที่ดินดังกลาว ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดนัดทําการรังวัด 
และสงหมายแจงผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินขางเคียงทราบ โดยกรณีนาย ท. และนาง น. ผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินซึ่งอยูทางทิศเหนือของที่ดินพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดสงหมายไปที่บานเลขที่ ๑๒/๑  
ถนนมเหสักข แขวงสุ ริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงที่ถูกตองบุคคลทั้งสอง 
มีทะเบียนบานอยูบานเลขที่ ๑๒/๒ ปรากฏวา หมายดังกลาวมีนางสาว ร. รับไวแทน ในวันรังวัด 
นาย ท. และนาง น. จึงมิไดไปชี้แนวเขต สวนผูถือกรรมสิทธิ์ขางเคียงรายอื่นไมไดคัดคาน 
การรังวัด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดแกไขรูปแผนที่และจํานวนเน้ือที่และแบงแยกที่ดินเปน ๒ โฉนด 
โดยที่ดินแปลงทางดานทิศใต เน้ือที่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา เปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๗  
มีผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูถือครองกรรมสิทธิ์ สวนแปลงคงเหลือซ่ึงอยูทางทิศเหนือเปนของผูฟองคดี



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ ๑ มีเน้ือที่ ๑ งาน ๕๖๖/๑๐ ตารางวา เม่ือรวมจํานวนเน้ือที่ทั้งสองแปลงตามผลการรังวัด 
ไดจํานวนเนื้อที่เพ่ิมขึ้น ๒๓/๑๐ ตารางวา โดยธนาคารไดยินยอมใหที่ดินแปลงของผูฟองคดีที่ ๒ 
ปลอดการจํานอง และใหการจํานองครอบติดอยูเฉพาะที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑  ตอมา นาย ท. 
และนาง น. ไดรองขอใหเพิกถอนการรังวัดแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมของผูฟองคดีทั้งสอง โดยอางวา
การรังวัดไมชอบเพราะสงหมายแจงใหเจาของที่ดินขางเคียงโดยผิดพลาด ทําใหผลการรังวัด
เพ่ือแกไขรูปแผนที่และจํานวนเนื้อที่ที่ดินแปลงพิพาทของผูฟองคดีทั้งสองไมชอบดวยกฎหมาย 
และมีผลทําใหรายการจดทะเบียนแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมและโฉนดที่ดินแปลงแบงแยกไมชอบ 
ดวยกฎหมายดวย อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
และตอมาไดมีคําสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนแบงแยกที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๐๘ 
และเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๗ ซ่ึงแบงแยกจากโฉนดที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ไมมีเจาพนักงานฝายปกครอง หรือตัวแทนคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู เปนกรรมการรวมอยูดวย จึงไมเปนไปตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
และการแจงใหเจาของที่ดินแปลงขางเคียงโดยสงหมายแจงไมตรงตามที่อยูของเจาของที่ดิน
แปลงขางเคียงไมควรที่จะเปนสาระสําคัญที่ทําใหผลการรังวัดสอบเขต การแกไขรูปแผนที่ 
จํานวนเนื้อที่ และการจดทะเบียนแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินไมชอบดวยกฎหมาย จึงอุทธรณ
คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงตอมาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีคําสั่งใหยกอุทธรณของผูฟองคดี
ทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําสั่งใหเพิกถอนรายการจดทะเบียน 
แบงกรรมสิทธิ์รวมระหวางผูฟองคดีทั้งสอง 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ในการรังวัดแบงแยกที่ดิน พนักงานเจาหนาที่ตองติดตอหรือแจงใหผูมีสิทธิ
ในที่ดินขางเคียงทราบเพื่อใหมาระวังแนวเขต โดยในกรณีที่ไมอาจติดตอได พนักงานเจาหนาที่
ตองปฏิบัติตาม (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗๕๔ กลาวคือ ตองปดหนังสือแจงในที่เปดเผย  
                                                            

๕๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๖๙ ทวิ 

แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดังตอไปน้ี 

การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมารับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดตามความในมาตรา ๖๙ ทวิ 
วรรคสามและวรรคหก แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ใหปฏิบัติดังน้ี 



 
 
๕๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ณ บริเวณที่ดิน ที่วาการเขต ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ พรอมกับสงหนังสือแจงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่สอบถามไดจากนายทะเบียนหรือที่อยูที่ปรากฏหลักฐาน 
ที่สํานักงานที่ดิน สวนในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ 
แตไมมาระวังแนวเขตในวันรังวัดหรือมาแตไมลงชื่อรับรอง พนักงานเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติ 
ตาม (๑) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน กลาวคือ ภายหลังการรังวัดตองทําหนังสือแจงโดยสง 
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่เคยติดตอหรือตามที่อยูที่ไดแจงไวเปนหนังสือ 
ตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดสงหนังสือ หากผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว และผูขอรังวัดใหคํารับรองวามิไดนํารังวัดรุกล้ําที่ดินขางเคียง และยินยอม
ใหแกไขแผนท่ีและเนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริง เจาพนักงานที่ดินจึงจะดําเนินการโดยไมตองมี
การรับรองแนวเขตได 

  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ในการรังวัดเพ่ือแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดิน 
โฉนดเลขที่ ๒๗๖๐๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับแจงถึงนาย ท.  
และนาง น. ในฐานะเจาของที่ดินขางเคียงทางดานทิศเหนือใหมาระวังแนวเขต โดยไดสงหนังสือ
ดังกลาวไปยังบานเลขที่ ๑๒/๑ ถนนมเหสักข แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
แตขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ท. และนาง น. อยูบานเลขที่ ๑๒/๒ ซ่ึงเปนภูมิลําเนาของนาย ท. 
และนาง น. แมจะมีนางสาว ร. เปนผูรับหนังสือไวแทน แตเม่ือนางสาว ร. มิไดเปนผูอยูอาศัย
หรือทํางานอยูในบานของนาย ท. และนาง น. จึงไมอาจถือวาบุคคลทั้งสองไดรับหนังสือแจง
ดังกลาวโดยชอบตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง๕๕ ประกอบกับมาตรา ๗๐๕๖ แหงพระราชบัญญัติ 
                                                                                                                                                                          

(๑) ในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลว แตไมมาหรือมา
แตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมคัดคานการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่ทําหนังสือแจงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขต 
หรือคัดคานการรังวัดโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่เคยติดตอหรือตามที่อยู 
ที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงน้ันไดแจงเปนหนังสือไวตอพนักงานเจาหนาที่ 

(๒) ในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได ใหพนักงานเจาหนาที่ปดหนังสือแจงให 
ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงน้ันมาลงช่ือรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดไวในที่เปดเผย ณ บริเวณที่ดินของผูมีสิทธิในที่ดิน
ขางเคียงและ ณ ที่วาการเขตหรือที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอในทองที่อันเปนที่ตั้งของที่ดินน้ันแหงละหน่ึงฉบับ พรอมกับ 
ใหสงหนังสือแจงน้ันทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่พนักงานเจาหนาที่สอบถาม 
ไดความจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน หรือถาสอบถามแลวยังไมทราบท่ีอยูของผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียง  
ก็ใหสงไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่ปรากฏหลักฐานที่สํานักงานที่ดิน 

๕๕-๕๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๖๙  ฯลฯ   ฯลฯ 
การแจงเปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูน้ัน หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผูน้ันก็ใหถือวาไดรับแจงตั้งแต 

ในขณะที่ไปถึง 
    ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๓ 
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไมอาจถือวานาย ท. และนาง น. ไดรับการติดตอ
จากเจาหนาที่แตไมไดมาระวังแนวเขต ซ่ึงจะทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจดําเนินการ 
ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตาม (๑) ของกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑)ฯ ได  นอกจากน้ี แมหากจะฟงวา นาย ท. และนาง น. ไดรับทราบ 
วันนัดรังวัดแตไมมาระวังแนวเขตก็ตาม แตการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะแกไขรูปที่ดินและเนื้อที่ 
ในโฉนดที่ดินตามผลการรังวัด ก็จะตองดําเนินการตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน และ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) กลาวคือ ตองมีหนังสือ 
ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงนาย ท. และนาง น. ตามที่อยูที่เคยติดตอหรือตามที่ไดแจงไวตอ
เจาหนาที่ เพ่ือใหนาย ท. และนาง น. มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดสงหนังสือ และนาย ท. และนาง น. ไมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากรังวัดแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับแจงใหนาย ท. และนาง น. ใหมารับรองแนวเขตและคัดคาน 
การรังวัดอีกคร้ังแตสงตามที่อยูเดิม คือ บานเลขที่ ๑๒/๑ และไมสามารถนําสงไดเน่ืองจาก 
ไมมีผูรับ การดําเนินการรังวัดตลอดจนการแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๐๘ 
ของผูฟองคดีทั้งสอง จึงไมชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจตามมาตรา ๖๑ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกลาวไดโดยชอบ 

  เม่ือกรณีน้ีเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
หรือจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
มิใชกรณีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย เพราะเปนการรังวัดแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเดิม คณะกรรมการที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตงตั้งเพ่ือสอบสวนกรณีดังกลาว จึงตองประกอบดวยบุคคลตามขอ ๑ (๒) 
(ก)๕๗ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
                                                                                                                                                                          

มาตรา ๗๐ การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสงไมพบผูรับ  
และหากไดสงใหกับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยูหรือทํางานในสถานที่น้ัน หรือในกรณีที่ผูน้ันไมยอมรับ หากไดวางหนังสือน้ัน
หรือปดหนังสือน้ันไวในที่ซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานที่น้ันตอหนาเจาพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเปนพยานก็ใหถือวา
ไดรับแจงแลว 
 ๕๗ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสีย
เพื่อใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน การจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๑ เม่ือความปรากฏวาไดมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อน
หรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายต้ังคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหน่ึง ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๕๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหโอกาสคัดคาน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไข
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย 
โดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงไมจําตองมีผูอํานวยการเขต  
และผูแทนสวนราชการอ่ืนที่เก่ียวของเปนกรรมการดวย การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน ฝายอํานวยการ สํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ นักวิชาการที่ ดิน ฝายทะเบียน เปนกรรมการ  
และนักวิชาการที่ดิน ฝายทะเบียนอีกหน่ึงราย เปนกรรมการและเลขานุการ จึงชอบดวยมาตรา ๖๑ 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน และหลักเกณฑตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว  
และเม่ือคณะกรรมการสอบสวนตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีองคประกอบโดยชอบ 
ดังที่กลาวขางตนได ดําเนินการสอบสวนโดยแจงผู มีสวนไดเสียเพ่ือใหโอกาสคัดคาน 
จนไดขอเท็จจริงวา การรังวัดแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมไมชอบดวยกฎหมาย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีคําส่ังใหเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๗ ซ่ึงเปนโฉนดที่ดินแปลงแยกที่สืบเน่ืองมาจาก 
การจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๓๗/๒๕๕๖) 

 

  กรณีที่ปรากฏหลักฐานวา การออกโฉนดที่ดินฉบับพิพาทไดมีการ 
นําที่ดินนอกหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ซึ่งผูขอไมมีสิทธิในที่ดินน้ัน 
โดยชอบดวยกฎหมายมารวมออกโฉนดที่ ดินดวย  การออกโฉนดที่ ดินดังกลาว 
ยอมไมชอบดวยมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ
ขอ ๘ วรรคสอง และขอ ๑๐ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  
อันสงผลใหโฉนดที่ดินดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และตองถูกเพิกถอน  อยางไรก็ตาม  
 
                                                                                                                                                                          

(๒) กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยหรือการจดแจงเอกสารรายการทะเบียน
อสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

(ก) สําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยเจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครหรือเจาพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครสาขา หรือขาราชการสังกัดกรมท่ีดินที่อธิบดีหรือรองอธิบดีซ่ึงอธิบดีมอบหมายเห็นสมควร เปนประธาน  
และกรรมการซึ่งเปนขาราชการต้ังแตระดับหาข้ึนไปในสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา
อีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่ง เปนเลขานุการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สิทธิในที่ดินตามหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังกลาว ก็ไมเสียไป 
หากผูรับโอนที่ดินรับโอนที่ดินมาจากผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน  
(ส.ค. ๑) และเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน สวนที่ดิน 
นอกหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หากผูรับโอนที่ดินเปนบุคคล 
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหไดตามกฎหมาย และที่ดิน 
ไมมีลักษณะตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พนักงานเจาหนาที่ก็อาจ 
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกผูรับโอนที่ดินดังกลาวไดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ประมวลกฎหมายที่ดินกําหนด 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีที่ ๑ นาง ล. นาย ฉ. และนาย ช. ไดรวมกันยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
เปนการเฉพาะรายตอพนักงานเจาหนาที่ โดยอาศัยหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) 
เลขที่ ๑๙ หมูที่ ๘ ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีชื่อนาง ส. และนาย บ. 
เปนผูแจงการครอบครองที่ดินไวเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยบุคคลทั้งสองไดแจงการครอบครองที่ดิน
วาตนเปนเจาของที่ดินเนื้อที่ ๒๐ ไร ปรากฏวาในการรังวัดที่ดินผลการรังวัดไดเน้ือที่ ๒๕๒ ไร  
๓ งาน ๕๑ ตารางวา มากกวาเน้ือที่ที่ระบุในหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดินเดิมจํานวน 
๒๓๒ ไร ๓ งาน ๕๑ ตารางวา ซ่ึงฝายรังวัดเห็นวาควรตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจพิสูจนที่ดิน 
เน่ืองจากผลการรังวัดไดเน้ือที่เกินจากที่ระบุในหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดินมาก  
นาจะมีการรังวัดเอาที่ดินนอกหลักฐานรวมเขาดวย  อีกทั้ง จากการตรวจสอบระวางแผนที่ 
รูปถายทางอากาศปรากฏวา มีที่ดินบางสวนยังไมไดทําประโยชนซ่ึงไมอยูในหลักเกณฑ 
ที่จะออกโฉนดที่ดินได จึงควรตรวจสอบและรังวัดกันเขตในสวนที่ไมไดทําประโยชนและสวนที่
อยูนอกหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน เม่ือไดขอยุติแลวจึงจะพิจารณาประกาศ 
การออกโฉนดที่ ดินตอไป  หลังจากน้ัน พนักงานเจาหนาที่ไดประกาศแจกโฉนดที่ ดิน 
จนครบกําหนดสามสิบวันไมมีผูใดคัดคาน  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
สาขาปกธงชัย ไดออกโฉนดที่ดินโดยแบงออกเปนหกแปลงตามคําขอของผูฟองคดีที่ ๑ นาง ล. 
นาย ฉ. และนาย ช. โดยสองแปลงแรก ไดแก โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๖ เน้ือที่ ๔๒ ไร ๒ งาน 
๔ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๗ เน้ือที่ ๔๙ ไร ๓ งาน ๙๖ ตารางวา ออกใหแกนาง ล. 
ปจจุบันมีชื่อผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ สองแปลงถัดมา ไดแก โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๙ 
เน้ือที่ ๔๐ ไร ๒ งาน ๕๓ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๙๐ เน้ือที่ ๓๕ ไร ๗๒ ตารางวา 
ออกใหแกนาย ช. ปจจุบันมีชื่อผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ แปลงที่หา โฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๔๑๕๙๑ เน้ือที่ ๔๘ ไร ๑ งาน ๕๖ ตารางวา ออกใหแกนาย ฉ. ปจจุบันมีชื่อผูฟองคดีที่ ๓ 



 
 
๕๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนผูถือกรรมสิทธิ์ และแปลงที่หก โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๙๒ เน้ือที่ ๓๖ ไร ๗๐ ตารางวา  
ออกใหแกผูฟองคดีที่ ๑  ตอมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยรองอธิบดี
กรมที่ ดินพิจารณาผลการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการดังกลาวแลวเห็นวา  
เม่ือจังหวัดนครราชสีมาไมสามารถตรวจสอบและชี้ชัดไดวาที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๙ เน้ือที่ 
๒๐ ไร ตั้งอยูในบริเวณใดของที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง เน้ือที่รวม ๒๕๒ ไร ๓ งาน  
๕๑ ตารางวา ประกอบกับที่ดินขางเคียงตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดินดังกลาว 
ไมสอดคลองสัมพันธกันกับโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง และเจาหนาที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบ 
ของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยเง่ือนไขการออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ขอ ๑๐ กลาวคือ ไมไดถือระยะตามหลักฐานการแจง 
การครอบครองที่ ดินเปนหลักในการออกโฉนดที่ ดินทั้ งหกแปลง อันเปนการนําที่ ดิน 
นอกหลักฐานเดิมมารวมรังวัดออกโฉนดที่ดิน จึงมีคําส่ังใหเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของทั้งหมด ผูฟองคดีทั้งสามไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว 
ซ่ึงตอมาปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาใหยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสาม 
ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งอธิบดีกรมที่ดิน
ที่ใหเพิกถอนโฉนดที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือขอเท็จจริงตามเอกสารหลักฐาน และผลการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
ของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง รวมทั้งคณะกรรมการสอบสวนที่อธิบดีกรมที่ดินตั้งขึ้น 
ตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน รับฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ นาง ล. นาย ฉ. 
และนาย ช. ซ่ึงเปนผูขอออกโฉนดที่ดินและอางวาไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาท
ตอเน่ืองมาจากผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครอง ไดนําชางรังวัดทําการรังวัดที่ดินโดยขยาย
ขอบเขตออกไปจากหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน ทําใหอาณาเขต ระยะของแนวเขตที่ดิน 
และที่ดินขางเคียงเปลี่ยนแปลงไปไมสอดคลองสัมพันธกับอาณาเขต และที่ดินขางเคียง 
ตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๙ ซ่ึงใชเปนหลักฐานในการ 
ออกโฉนดที่ดิน จนไดเน้ือที่มากกวาหลักฐานเดิมเปนจํานวนมากถึง ๒๓๒ ไร ๓ งาน ๕๑ ตารางวา 
อันเปนการนําที่ดินนอกหลักฐานการแจงการครอบครองซึ่งนาง ส. และนาย บ. ไดแจง 
การครอบครองท่ีดินไวจํานวน ๒๐ ไร มารวมรังวัดออกโฉนดที่ดินดวย ผูฟองคดีที่ ๑ นาง ล. 
นาย ฉ. และนาย ช. จึงมิใชผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจากผูซ่ึงมีหลักฐาน
การแจงการครอบครองตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน อันจะอางสิทธิ 
ในที่ดินน้ันโดยอาศัยหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังกลาวไดตามกฎหมาย 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  การท่ีผูฟองคดีที่ ๑ นาง ล. นาย ฉ. และนาย ช. ไดขอแกไขคําขอออก
โฉนดที่ดินโดยขอออกโฉนดที่ดินเปนหกแปลง ไดแก โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๖ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๑๕๘๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๘๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๙๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๙๑ 
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๕๙๒ กรณีจึงถือไดวาโฉนดที่ดินทั้งหกแปลงดังกลาวออกโดยการนํา
ที่ดินนอกหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๙ ซ่ึงผูขอไมมีสิทธิในที่ดินน้ัน
โดยชอบดวยกฎหมายมารวมออกโฉนดที่ดินดวย อันเปนการออกโฉนดที่ดินโดยไมชอบ 
ดวยมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับขอ ๘ วรรคสอง 
และขอ ๑๐๕๘ ของระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวย
เง่ือนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน อันทําใหโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย และเมื่อขอเท็จจริงไมปรากฏวาการดําเนินการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ไมชอบดวยหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งหกแปลง 
ตลอดจนเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวของทั้งหมด จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  อยางไรก็ตาม 
สิทธิในที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามตามหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ดังกลาว 
ไมเสียไป หากผูฟองคดีทั้งสามเปนผูรับโอนที่ดินมาจากผูซ่ึงมีหลักฐานการแจงการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค. ๑) และเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ผูฟองคดียอม
ไดรับความคุมครองตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสาม และมาตรา ๕๙ วรรคสอง 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สวนที่ดินพิพาทนอกหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) น้ัน 
หากผูฟองคดีทั้งสามเปนบุคคลซ่ึงพนักงานเจาหนาที่อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหได
ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๒) หรือ (๓) และมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน 
และที่ดินไมมีลักษณะตองหามมิใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามขอ ๕๕๙ และขอ ๑๔  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ พนักงานเจาหนาที่ก็อาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแก 

                                                            
๕๘ ระเบียบของคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน 

หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ที่ดินน้ันมีดานหน่ึงดานใดหรือหลายดานจดที่ปาหรือรกรางวางเปลาและระยะที่วัดไดเกินกวา

ระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจงการครอบครองใหถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจงการครอบครองเปนหลักในการออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

๕๙ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ขอ ๕ ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทําประโยชนตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว 

และเปนที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินไดตามที่กําหนดไวในขอ ๑๔ 



 
 
๕๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีทั้งสามได  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินกําหนด  พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๕/๒๕๕๖) 

 

  ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) โดยวิธีการ
เดินสํารวจ มีหลักเกณฑในการพิจารณาสองประการ คือ ประการที่หน่ึง ผูขอออก น.ส. ๓ ก. 
เปนบุคคลซึ่งพนักงานเจาหนาที่อาจออก น.ส. ๓ ก. ใหไดหรือไม และประการที่สอง 
ที่ดินที่ขอออก น.ส. ๓ ก. มีลักษณะตองหามหรือไม  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตาม 
ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่อธิบดีกรมที่ดินตั้งข้ึน ประกอบกับคําพิพากษา
ศาลฎีกา และขอเท็จจริงตามสํานวนคดีวา ที่ดินที่นํามาขอออก น.ส. ๓ ก. เปนที่ภูเขา  
ซึ่งทางราชการไดจําแนกไวเปนเขตปาถาวร ที่ดินดังกลาวจึงไมใชทองที่ที่พนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจทําการสํารวจรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชนเพื่อออก น.ส. ๓ ก. 
ดวยวิธีเดินสํารวจใหแกบุคคลผูมีชื่อใน น .ส .  ๓  ก .  ได  ประกอบกับบุคคลผูมีชื่อ 
ใน น.ส. ๓ ก. ไมไดแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) จึงมิใชบุคคลซึ่งพนักงานเจาหนาที่
อาจออก น.ส. ๓ ก. ใหได การที่พนักงานเจาหนาที่ออก น.ส. ๓ ก. ใหแกบุคคลผูมีชื่อ 
ใน น.ส. ๓ ก. ดังกลาว จึงเปนการออก น.ส. ๓ ก. โดยไมชอบดวยกฎหมาย คําสั่ง 
ของอธิบดีกรมที่ดินที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ขางตน จึงชอบดวยกฎหมายแลว 

  น.ส. ๓ ก. เปนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่รับรองวา บุคคลผูมีชื่อ 
ใน น.ส. ๓ ก. เปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน การที่พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการออก  
น.ส. ๓ ก. ใหแกบุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงเปนการกระทําดวยความจงใจ และยอม
เล็งเห็นไดตั้งแตเวลาที่ดําเนินการออก น.ส. ๓ ก. แลววา บุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. 
อาจจะนําที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายใหแกบุคคลอื่นตอไป 
เม่ือผูฟองคดีเปนผูซื้อที่ ดินดังกลาวแตถูกเพิกถอนในเวลาตอมา จึงเปนผูไดรับ 
ความเสียหายอันเปนผลโดยตรงจากการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการดวยความจงใจ
ในการออก น.ส. ๓ ก. ใหแกผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. โดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี กรมที่ดินซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดจึงตองรับผิดตอผูฟองคดี
ในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 

  อยางไรก็ตาม เม่ือที่พิพาทเปนที่เขาและที่ภูเขา และอยูในเขต 
ที่ทางราชการไดจําแนกไวเปนเขตปาไมถาวร มีเน้ือที่เปนจํานวนมาก และตองใชทุนทรัพย
จํานวนสูงในการชําระราคาที่ดิน ผูฟองคดีจึงควรตองใชความระมัดระวังยิ่งกวาการซื้อ
ที่ดินที่มีสภาพเปนพ้ืนที่ดินทั่วไป โดยควรตรวจสอบการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคล



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๓๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. กอนตกลงทําสัญญาซื้อขายที่ดิน เม่ือผูฟองคดีมิไดตรวจสอบ 
การไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินดังกลาวใหแนนอนชัดเจนกอนที่จะซื้อที่ดิน จึงถือไดวาผูฟองคดี
มีสวนประมาทเลินเลอในการซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกลาวดวย  อีกทั้ง การที่ผูฟองคดี
เขาไปยึดถือครอบครองและกนสรางทําประโยชนในที่พิพาทโดยปลูกปาลมจนเต็มพ้ืนที่ 
ยอมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอสวนรวม 
จึงควรกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามราคาที่ดินที่ผูฟองคดีไดซื้อมาจากบุคคล 
ผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก.  

  สรุปขอเท็จจริง 

  เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๒ ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓ ก.) เลขท่ี ๖๘๑ เลขที่ ๖๘๓ เลขที่ ๖๘๕ เลขที่ ๖๘๖ เลขที่ ๖๘๗ เลขที่ ๖๘๘ เลขที่ ๖๘๙ 
เลขท่ี ๖๙๐ เลขที่ ๖๙๑ เลขที่ ๖๙๒ และเลขที่ ๖๙๓ รวม ๑๑ แปลง ตั้งอยูที่ตําบลรมณีย  
อําเภอกะปง จังหวัดพังงา รวมเนื้อที่ ๓๐๗ ไร ๒ งาน ๑๐ ตารางวา  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๓๓  
มีการรองเรียนวา การออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกลาว ไมชอบดวยกฎหมาย และมีการ
ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ รัฐผู เ ก่ียวของ จนกระทั่งศาลจังหวัดตะกั่วปามีคําพิพากษาวา  
เจาหนาที่ของกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี) มีความผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและโดยทุจริต 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ซ่ึงศาลอุทธรณและศาลฎีกาพิพากษายืน พรอมกับ
วินิจฉัยวา ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงดังกลาว เปนที่ภูเขา และไมอาจออก น.ส. ๓ ก. ได  
หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีโดยรองอธิบดีไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความ 
ในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพ่ือสอบสวนกรณีดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาแลวเห็นวา น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนที่เขา
และท่ีภูเขา ซ่ึงเปนที่หวงหามตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดบริเวณที่หวงหาม
ตามมาตรา ๙ (๒) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ โดยท่ีดินนั้น
ไมไดมีการแจงการครอบครองที่ดิน การออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงดังกลาว จึงเปนการฝาฝน
ขอ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้น จึงมีมติใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. 
ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกลาว ผูถูกฟองคดีโดยรองอธิบดีเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสอบสวน 
จึงมีคําสั่งใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว ซ่ึงตอมา
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวมีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก.  
ของผูฟองคดีทั้ง ๑๑ แปลง และขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายรวมเปนเงิน ๑๕,๐๔๓,๐๐๐ บาท 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่การออกหนังสือรับรองการทําประโยชนโดยวิธีการเดินสํารวจนั้น  

มีหลักเกณฑในการพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการที่หน่ึง ผูขอออกหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนเปนบุคคลซ่ึงพนักงานเจาหนาที่อาจออกหนังสือรับรองการทําประโยชนใหได
หรือไม ประการที่สอง ที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชนมีลักษณะตองหามหรือไม 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กอนที่ผูถูกฟองคดีจะมีคําส่ังใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง น้ัน 
ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวไดรวมกันออกไปตรวจสอบสภาพที่ตั้งของที่ดิน 
ทั้ง ๑๑ แปลง แลว พบวาที่ดินบริเวณดังกลาวมีสภาพเปนที่เขาและที่ภูเขา  นอกจากน้ี  
ยังปรากฏขอเท็จจริงตามคําพิพากษาของศาลจังหวัด และคําพิพากษาศาลฎีกาวา ที่ดิน 
ที่ออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง เปนที่ภูเขา ประกอบกับขอเท็จจริงตามสํานวนคดีปรากฏวา  
ที่พิพาทอยูในเขตที่ทางราชการไดจําแนกไวเปนเขตปาถาวร กรณีจึงรับฟงไดวาบริเวณที่พิพาท
มิใชทองที่ที่พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการสํารวจรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน 
เพ่ือออกหนังสือรับรองการทําประโยชนดวยวิธีเดินสํารวจใหแกบุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก.  
ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน และที่พิพาทดังกลาวเปนที่ เขา 
และที่ภูเขา อยูในเขตที่ทางราชการไดจําแนกไวเปนเขตปาไมถาวร ซ่ึงมีลักษณะตองหามมิให
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ประกอบกับ
ขอ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้น เม่ือบุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก.  
ที่พิพาทดังกลาวไมไดแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมิใชบุคคลท่ีจะไดรับการคุมครองสิทธิตามมาตรา ๔  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก.  
ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดยมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย 
บุคคลผู มีชื่อใน น .ส. ๓ ก. จึงมิใชบุคคลซ่ึงพนักงานเจาหนาที่อาจออกหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนใหไดตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๒๘  
การที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีออก น.ส. ๓ ก. ใหแกบุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงเปนการ 
ออก น.ส. ๓ ก. โดยไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การพิจารณาดําเนินการ 
เพิกถอน น.ส. ๓ ก. พิพาท เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖๑  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมาย
ที่ ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
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ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจงผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหโอกาสคัดคาน  
และการพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือการจดแจงเอกสารรายการ 
จดทะเบียนอสังหาริมทรัพยโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ แลว  
ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลงที่พิพาท จึงชอบ 
ดวยกฎหมาย 

 เม่ือพนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีดําเนินการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง 
ใหแกบุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. จึงเปนการกระทําดวยความจงใจดําเนินการออก น.ส. ๓ ก.  
ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกลาว และโดยที่ น.ส. ๓ ก. เปนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ รับรองวา 
บุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน พนักงานเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
ยอมเล็งเห็นไดตั้งแตเวลาที่ไดดําเนินการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง วาบุคคลผูมีชื่อ 
ใน น.ส. ๓ ก. อาจจะนําที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
กับบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกยอมมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวา น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง 
ซ่ึงเปนเอกสารมหาชนเปน น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยชอบดวยกฎหมาย เม่ือผูฟองคดีซ้ือที่ดิน 
ตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง มาจากผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. แตตอมาผูถูกฟองคดีมีคําส่ังให 
เพิกถอน เปนเหตุใหผูฟองคดีไมอาจอางสิทธิในที่ดินที่ไดมาโดยทางนิติกรรมและจดทะเบียน 
ตอพนักงานเจาหนาที่ได ความเสียหายที่เกิดแกผูฟองคดีจึงเปนผลโดยตรงจากการที่พนักงาน
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีกระทําดวยความจงใจในการออก น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง โดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  ผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนหนวยงานตนสัง กัดจึงตองรับผิดตอผูฟองคดี 
ในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ตามนัยมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่พิพาทเปนที่เขาและที่ภูเขา อยูในเขตท่ีทางราชการได
จําแนกไวเปนเขตปาไมถาวรมีเน้ือที่จํานวนมากถึง ๓๐๗ ไร ๒ งาน ๑๐ ตารางวา และตองใช
ทุนทรัพยจํานวนสูงในการชําระราคาที่ดิน ผูฟองคดีจึงตองใชความระมัดระวังยิ่งกวาการซ้ือที่ดิน
ที่มีสภาพเปนพ้ืนที่ดินทั่วไป โดยผูฟองคดีควรตรวจสอบการไดมาซ่ึงสิทธิในที่ดินของบุคคล 
ผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. กอนตกลงทําสัญญาซื้อขายที่ดินวา บุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เปนบุคคล 
ที่พนักงานเจาหนาที่อาจออก น.ส. ๓ ก. ใหไดหรือไม และที่ดินดังกลาวมีลักษณะตองหาม 
มิใหออก น.ส. ๓ ก. ตามกฎหมายหรือไม เม่ือผูฟองคดีมิไดตรวจสอบการไดมาซ่ึงสิทธิในที่ดิน 
ที่ พิพาทตามนัยดังกลาวใหแนนอนชัดเจนกอนที่จะ ซ้ือที่ ดิน  กรณีถือไดว าผูฟองคดี 
มีสวนประมาทเลินเลอในการซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง ดังกลาวดวย  อีกทั้ง การที่ 
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ผูฟองคดีเขาไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางทําประโยชนในที่พิพาทโดยปลูกปาลม
จนเต็มพ้ืนที่ ยอมสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและเปนประโยชน 
ตอสวนรวม จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามราคาที่ดินที่ผูฟองคดีไดซ้ือที่ดิน 
มาจากบุคคลผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก. รวมเปนเงินคาเสียหายทั้งสิ้น ๙๑๗,๕๐๐ บาท สวนคาขาดรายได
จากการเก็บเก่ียวผลปาลมและคาเสียหายจากการลงทุนทําสวนปาลมน้ัน เม่ือภายหลังจากที่ 
ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๑๑ แปลง แลว ทางราชการยังไมเคยมีหนังสือแจง 
ใหผูฟองคดีออกจากท่ีดิน และผูฟองคดีก็ยังคงเก็บเก่ียวผลปาลมในที่ดินดังกลาวตลอดมา  
จึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายในสวนนี้  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย
เปนเงินจํานวน ๙๑๗ ,๕๐๐ บาท  ทั้ง น้ี ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๔/๒๕๕๖) 
 

๔. การรังวัดที่ดิน 
 

๔.๑ การรังวดัสอบเขตทีดิ่น 
 

 การแจงใหผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไประวังชี้แนวเขตที่ดิน เจาพนักงานที่ดิน
จะตองแจงเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิในที่ ดิน 
ขางเคียงดังกลาว ตามที่อยูที่เคยติดตอซึ่งปรากฏหลักฐานอยูที่สํานักงานที่ดินหรือ
ตามท่ีอยูที่ ผู มีสิทธิในที่ ดินขางเคียงไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือแจงยายที่อยูไว 
เปนลายลักษณอักษรแลว  ดังน้ัน การที่เจาพนักงานที่ดินมีหนังสือแจงใหเจาของที่ดิน
ขางเคียงไประวังชี้แนวเขตที่ดิน โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู 
ที่เจาของที่ดินขางเคียงดังกลาวเคยใหไวเม่ือครั้งทําสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งคนหาได 
จากหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งเก็บรักษาไวในสารบบท่ีดิน จึงถือเปนการแจงโดยชอบ 
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนอันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนด 
 เม่ือตอมาผูขอรังวัดที่ดินไดนําชางรังวัดทําการรังวัดแนวเขตที่ดินไปกอน
ตามแนวเขตที่ครอบครอง โดยขอใหแจงเจาของที่ดินขางเคียงเพื่อไปตรวจสอบและ
รับรองแนวเขตในภายหลัง ซึ่งผลการรังวัดไดเน้ือที่ดินเพิ่มข้ึนจากเดิม เจาพนักงานที่ดิน
จึงมีหนังสือแจงใหเจาของที่ดินขางเคียงไปตรวจสอบแนวเขตท่ีดินของตนและลงชื่อ
รับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัด โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู
ที่ เคยแจงใหไประวังชี้แนวเขตท่ีดินในวันทําการรังวัด แตเจาของที่ ดินขางเคียง 
ไมไดดําเนินการดังกลาว การที่ตอมาผูขอรังวัดไดใหถอยคํารับรองวามิไดนํารังวัดรุกล้ํา



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดินแปลงขางเคียงและยินยอมใหเจาพนักงานที่ดินแกไขรูปแผนที่และเน้ือที่ใหตรง 
กับความเปนจริง และเจาพนักงานที่ดินไดส่ังใหแกไขรูปแผนที่และเน้ือที่ในโฉนดที่ดิน
ใหตรงกับความเปนจริงโดยไมมีการรับรองแนวเขตจากเจาของที่ดินขางเคียง จึงเปน
การใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 นาย ก. และนาง ย. ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ตําบลหนองแก 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงดังกลาว ณ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขา
พระพุทธบาท จึงคนหาชื่อและที่อยูของเจาของที่ดินขางเคียงจากสารบบตามหมายเลขหนาสํารวจ 
เพ่ือแจงใหไประวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน โดยกรณีของผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดิน
แปลงขางเคียงดานทิศตะวันออกน้ัน ชางผูทําการรังวัดไดมีหนังสือสงไปยังที่อยูที่ปรากฏ 
ในสารบบที่ดินตามหนังสือสัญญาซ้ือขายที่ดิน ซ่ึงผูฟองคดีไดแจงไวเม่ือคร้ังทํานิติกรรม 
ซ้ือขายที่ดิน ไดแก บานเลขที่ ๕๙ หมูที่ ๖ ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ซ่ึงในใบตอบรับมีชื่อนาง บ. มีความเก่ียวพันกับผูฟองคดี
เปนนองสาว (คูสะใภ) เปนผูลงนามรับแทน ปรากฏวา เม่ือถึงวันทําการรังวัดเจาของที่ดินขางเคียง
ดานอ่ืนไประวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน แตผูฟองคดีไมไดไประวังชี้แนวเขตดวย  
นาย ก. และนาง ย. ผูขอรังวัด จึงไดนําชางรังวัดทําการรังวัดแนวเขตดานที่ติดกับที่ดิน 
ของผูฟองคดีไปกอนตามแนวเขตที่ครอบครอง และขอใหมีการแจงเจาของที่ดินขางเคียง
ดังกลาวไปตรวจสอบและรับรองแนวเขตภายหลัง ผลการรังวัดที่ดินปรากฏวามีเน้ือที่มากกวาเดิม 
๓๓ ตารางวา  ตอมา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท (ผูถูกฟองคดี)  
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนวา พนักงานเจาหนาที่ไดทําการรังวัด
ปกหลักเขตไวเปนการถูกตองหรือเหลื่อมล้ําแนวเขตที่ดินของผูฟองคดีหรือไม และใหผูฟองคดี
ไปพบพนักงานเจาหนาที่เพ่ือลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดภายใน ๓๐ วัน  
หากไมดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงภายในกําหนดดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการ
แกไขรูปแผนที่หรือเน้ือที่ใหแกผูขอโดยไมตองมีการรับรองแนวเขตตามมาตรา ๖๙ ทวิ  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูของผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนที่อยูเดียวกันกับเม่ือคร้ังที่ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไประวังชี้แนวเขตที่ดินในวัน 
ทําการรังวัด ซ่ึงในใบตอบรับมีผูที่มีความเก่ียวพันกับผูฟองคดีเปนพนักงาน เปนผูลงนามรับแทน 
แตเม่ือครบกําหนด ๓๐ วันแลว ผูฟองคดีไมไปพบพนักงานเจาหนาที่เพ่ือลงชื่อรับรองแนวเขต
หรือคัดคานการรังวัดที่ดินแตอยางใด ซ่ึงผูขอรังวัดไดใหถอยคํารับรองวามิไดนํารังวัดรุกล้ําที่ดิน



 
 
๕๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขางเคียงและยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่แกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริง  
ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีไดทราบ
จากผูเชาที่ดินทํานาวาที่ดินของนาย ก. และนาง ย. กําลังกอสรางแนวร้ัวคอนกรีตขึ้นใหม 
โดยยายจากแนวรั้วเดิม จึงไดทราบวามีการรังวัดที่ดินขางตน ผูฟองคดีจึงไดยื่นคําขอรังวัด 
สอบเขตที่ดินของตนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๑๐ และแจงที่อยูใหมเปนบานเลขที่ ๙๙/๓ หมูที่ ๑ 
ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซ่ึงเปนที่อยูตามภูมิลําเนา หรือบานเลขที่ ๑๓๐ 
หมู ตําบล อําเภอ และจังหวัดเดียวกัน ซ่ึงเปนที่อยูทําการงานของผูฟองคดี ในการรังวัดที่ดิน
ปรากฏวา นาย ก. และนาง ย. คัดคานแนวเขตที่ดิน ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินทําการสอบสวน 
ไกลเกลี่ยแลว แตตกลงกันไมได จึงแจงใหคูกรณีไปฟองตอศาล ผูฟองคดีเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดี
สงหนังสือแจงใหไประวังชี้แนวเขตที่ดินไปยังที่อยูเดิมของผูฟองคดีเม่ือคร้ังทําสัญญาซ้ือขายที่ดิน
ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่สั่งใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘  
ของเจาของที่ดินแปลงขางเคียง 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยท่ีการติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสี่๖๐ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมาย

                                                            
๖๐ ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๖๙ ทวิ ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ใหยื่นคําขอพรอมดวย 

โฉนดที่ดินน้ันตอเจาพนักงานที่ดินและใหพนักงานเจาหนาที่ไปทําการรังวัดให 
 ในการรังวัด ถาปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดท่ีดิน เม่ือผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียง 

ไดรับรองแนวเขตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตจะเปนการสมยอม
เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

 ในกรณีที่ไมอาจติดตอผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาระวังแนวเขตได หรือในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียง 
ไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลวแตไมมา หรือมาแตไมยอมลงช่ือรับรองแนวเขตโดยไมไดคัดคาน
การรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูน้ันมาลงช่ือรับรองแนวเขตหรือคัดคานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดสง
หนังสือ ถาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไมดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดภายในกําหนดดังกลาว และผูขอไดใหคํารับรองวามิไดนํา 
ทําการรังวัดรุกล้ําที่ดินขางเคียงและยินยอมใหแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหตรงกับความเปนจริง ใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการ 
ตามวรรคสองไปไดโดยไมตองมีการรับรองแนวเขต 

 การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

 หากปรากฏวามีผูคัดคาน ใหเจาพนักงานท่ีดินมีอํานาจสอบสวนไกลเกลี่ย โดยถือหลักฐานแผนท่ีเปนหลัก 
ในการพิจารณา ถาตกลงกันไดก็ใหดําเนินการไปตามที่ตกลง แตตองไมเปนการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกัน
ไมไดใหแจงคูกรณีไปฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมมีการฟองภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาผูขอ 
ไมประสงคจะสอบเขตโฉนดที่ดินน้ันตอไป 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และ (๑)๖๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกอบกับขอ ๑๖๒ ของระเบียบ
กรมที่ดิน วาดวยการติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขต 
หรือคัดคานการรังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑ กําหนดใหเจาพนักงานที่ดินมีหนังสือแจงใหมาลงชื่อรับรอง
แนวเขตหรือคัดคานการรังวัดโดยสงหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิ
ในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่เคยติดตอ ซ่ึงปรากฏในหลักฐานอยูที่สํานักงานที่ดินหรือตามที่อยู 
ที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงแจงการเปลี่ยนแปลงหรือการยายที่อยูไวเปนลายลักษณอักษร 
ตอพนักงานเจาหนาที่ อันเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเกี่ยวกับ 
การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงในการรังวัดที่ดินไวเปนการเฉพาะ และมีหลักเกณฑ
ที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดไว
ตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม๖๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ที่กําหนดใหการแจงไปยังที่อยูที่ผูเก่ียวของไดใหไวกับเจาหนาที่เปนการแจงไปยังภูมิลําเนา 
                                                                                                                                                                          

 ในกรณีผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะขอใหตรวจสอบเน้ือที่ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเฉพาะรายของตน  
ใหยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินน้ันตอเจาพนักงานที่ดิน และใหนําความในวรรคสอง วรรคสาม 
วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๖๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 การติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมารับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดตามความในมาตรา ๖๙ ทวิ 

วรรคสามและวรรคหก แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ใหปฏิบัติดังน้ี 

 (๑) ในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตแลว แตไมมา 
หรือมาแตไมยอมลงช่ือรับรองแนวเขตโดยไมคัดคานการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่ทําหนังสือแจงใหมาลงช่ือรับรองแนวเขต
หรือคัดคานการรังวัดโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่เคยติดตอหรือตามที่อยู 
ที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงน้ันไดแจงเปนหนังสือไวตอพนักงานเจาหนาที่ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๖๒ ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคาน 

การรังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 ขอ ๑ ในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหมาระวังแนวเขตตามมาตรา ๗๐ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินแลว แตไมมาหรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมคัดคานการรังวัด ใหเจาพนักงานที่ดิน 
มีหนังสือแจงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดโดยสงหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังผูมีสิทธิ 
ในที่ดินขางเคียงตามที่อยูที่เคยติดตอซ่ึงปรากฏในหลักฐานอยูที่สํานักงานที่ดิน เชน สารบบที่ดิน บัตรรายช่ือผูมีสิทธิในที่ดิน 
หรือตามที่อยูที่ผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงแจงการเปลี่ยนแปลงหรือยายที่อยูไวเปนลายลักษณอักษรตอพนักงานเจาหนาที่ 

๖๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๖๙  ฯลฯ   ฯลฯ 
 ในการดําเนินการเร่ืองใดที่มีการใหที่อยูไวกับเจาหนาที่ไวแลว การแจงไปยังที่อยูดังกลาวใหถือวาเปนการแจงไปยัง
ภูมิลําเนาของผูน้ันแลว 



 
 
๕๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูน้ันแลว ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะดําเนินการติดตอหรือแจงใหผูฟองคดีในฐานะผูมีสิทธิ 
ในที่ดินขางเคียงมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการดําเนินการรังวดัสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ 
พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท ไดมีหนังสือแจง 
ใหผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดินขางเคียงตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๑๐ ไประวังชี้แนวเขตที่ดิน
ในวันทําการรังวัด โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังบานเลขที่ ๕๙ หมูที่ ๖ ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนที่อยูของผูฟองคดีที่ไดใหไวกับผูถูกฟองคดี
เม่ือคร้ังผูฟองคดีทําสัญญาซ้ือขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกลาวที่คนหาไดจากหนังสือสัญญาซ้ือขาย
ที่ดินซึ่งเก็บรักษาไวในสารบบที่ดิน โดยปรากฏหลักฐานในใบตอบรับวาผูเก่ียวพันกับผูฟองคดี
ในฐานะนองสาวเปนผูลงนามรับหนังสือดังกลาวไวแทน กรณีจึงถือเปนการแจงไปยังภูมิลําเนา
ของผูฟองคดีและผูฟองคดีไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหไประวังชี้แนวเขตที่ดิน 
ในวันทําการรังวัดแลว เม่ือตอมาผูฟองคดีไมไดไปดําเนินการตามที่มีการแจงดังกลาว การที่นาย ก. 
และนาง ย. ผูขอรังวัด ไดนําชางรังวัดทําการรังวัดแนวเขตดานที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดีไปกอน
ตามแนวเขตที่ครอบครอง โดยขอใหแจงเจาของที่ดินขางเคียงไปตรวจสอบและรับรองแนวเขต
ในภายหลัง และตอมาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนวา
พนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดปกหลักเขตถูกตองหรือไม รวมทั้งแจงใหผูฟองคดีไปพบ
พนักงานเจาหนาที่เพ่ือลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดภายใน ๓๐ วัน และแจงวา 
หากผูฟองคดีไมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งภายในกําหนดดังกลาว พนักงานเจาหนาที่ 
จะดําเนินการแกไขรูปแผนที่หรือเน้ือที่ใหแกผูขอ โดยไมตองมีการรับรองแนวเขต โดยไดสง
หนังสือดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูของผูฟองคดีขางตน ซ่ึงปรากฏ
หลักฐานในใบตอบรับวาผูเก่ียวพันกับผูฟองคดีในฐานะเปนพนักงานเปนผูลงนามรับหนังสือ
ดังกลาวไวแทน จึงเปนการแจงใหผูฟองคดีไประวังชี้แนวเขตในวันทําการรังวัดและการแจง 
ใหผูฟองคดีไปตรวจสอบแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดคานการรังวัดที่ชอบ 
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสาม  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ๔)ฯ และ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประกอบกับขอ ๑ ของระเบียบกรมที่ดิน  
วาดวยการติดตอหรือการแจงผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคาน 
การรังวัดฯ แลว 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๔๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สําหรับประเด็นวาคําส่ังใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘  
ของผูถูกฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไมน้ัน เห็นวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานผล 
การรังวัดสอบเขตที่ดินวา รูปแผนที่เดิมเปนรูปแผนที่รังวัดใหมเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๒ ซ่ึงไมสามารถ
ตรวจสอบตามรายการรังวัดเดิมได เน่ืองจากในที่ดินมีสิ่งกีดขวาง และหลักเขตเกาสูญหาย ๖ หลัก 
ซ่ึงนาย ก. และนาง ย. ผูขอรังวัด และเจาของที่ดินขางเคียงดานอ่ืนไดนําปกหลักเขตใหม 
ตามแนวเขตครอบครองปจจุบัน ทั้งสิ้น ๑๑ หลัก คํานวณไดเน้ือที่ดินมากกวาเดิม ๓๓ ตารางวา 
โดยรูปแผนที่และเนื้อที่คลาดเคลื่อนเน่ืองจากเขตการครอบครองเปลี่ยนแปลง การรังวัดและ 
การคํานวณตางวิธีกัน การลงที่หมายในระวางแผนที่ไมทับที่ดินแปลงอื่นหรือที่สาธารณประโยชน 
พนักงานเจาหนาที่ตรวจการคํานวณและเนื้อที่ การลงท่ีหมายแผนที่ในตนรางและการลงที่หมาย
ในระวางแผนที่ถูกตองตามระเบียบ และขอเท็จจริงไมปรากฏวามีการสมยอมแนวเขตที่ดิน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย ประกอบกับในการรังวัดสอบเขตที่ดิน ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของที่ดิน
ขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่ใหไประวังชี้แนวเขตที่ดินในวันทําการรังวัด  
และใหไปพบพนักงานเจาหนาที่เพ่ือลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดคานการรังวัดแลว แตผูฟองคดี
ไมไดดําเนินการดังกลาว เม่ือนาย ก. และนาง ย. ผูขอรังวัด ไดใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่
รับรองวามิไดนํารังวัดรุกล้ําที่ดินแปลงขางเคียงและยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่แกไขรูปแผนที่
และเนื้อที่ใหตรงกับความเปนจริง ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนเจาพนักงานที่ดินผูมีอํานาจสั่งแกไขรูปแผนที่
และเนื้อที่จึงไดแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ใหตรงกับความเปนจริง  
โดยไมตองมีการรับรองแนวเขตดานที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดี ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง 
และวรรคสาม แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)ฯ โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีหรือพนักงานเจาหนาที่ 
ไดใชอํานาจหนาที่กลั่นแกลงผูฟองคดีใหไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  ดังน้ัน การส่ังใหแกไข
รูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๐๘ ของผูถูกฟองคดีและพนักงานเจาหนาที่ จึงเปน
การใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๘๙/๒๕๕๖) 
 

 กรณีที่ฟงไดวาที่ดินพิพาทไมใชคลองสาธารณประโยชน แตเหตุที่ที่ดิน
ดังกลาวมีสภาพเปนทางนํ้าเกิดจากกระแสน้ําในคลองสาธารณประโยชนไหลเปลี่ยน 
ทิศทางเขาไปในที่ดิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพทางธรรมชาติสวนหนึ่งและจากการที่มี
ประชาชนบุกรุกเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่ติดคลองสาธารณประโยชน 
อีกสวนหนึ่ง กรณีจึงฟงยังไมไดวาที่ดินพิพาทกลายเปนคลองสาธารณประโยชนแลว 
แมวาผูที่ซื้อที่ดินคนตอมาจะไมไดเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาวภายหลังจากที่ได 
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ซื้อที่ดินมา ก็ไมไดหมายความวามีเจตนาสละการครอบครองหรืออุทิศที่ดินใหเปน 
ทางนํ้าสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน   ดังน้ัน  จึงยังถือไมไดวาที่ ดินพิพาท 
เปนคลองสาธารณประโยชนโดยสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป อันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา  ๑๓๐๔  (๒)  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 นาย อ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ 
ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ดานทิศเหนือจดคลองสัมพุงเกา  
ทิศใตจดแมนํ้านครนายก ทิศตะวันออกจดคลองวังตะไคร และทิศตะวันตกจดคลองสัมพุงเกา  
ซ่ึงทิศตะวันตกของที่ดินดังกลาวตั้งอยูฝงตรงกันขามกับที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓) เลขที่ ๔๕ ของนาย ว. (ผูฟองคดีที่ ๑) โดยมีคลองสัมพุงเกาก้ันกลาง  ทั้งน้ี ที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๒๐๘ น้ัน เดิมมีหลักฐานตามแบบแจงการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ เลขท่ี ๕๐ หมูที่ ๓ 
ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เน้ือที่ประมาณ ๓๐ ไร ๙๐ ตารางวา  
ตอมา ไดมีการออกเปน น.ส. ๓ เลขที่ ๕๐ เน้ือที่ประมาณ ๓๓ ไร ๑๒ ตารางวา  หลังจากนั้น 
นาย ส. ไดยื่นขอรังวัดออกโฉนดที่ดินในที่ดินแปลงดังกลาว ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ไดทําการรังวัด 
โดยปกหลักเขตตามที่ผูขอออกโฉนดที่ ดินนํารังวัด ผลการรังวัดไดเนื้อที่มากกวาเดิม 
จํานวน ๑๓ ไร ๒ งาน ๓๓ ตารางวา  ตอมา ไดมีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ใหแกนาย ส. 
และนางสาว บ. เน้ือที่ประมาณ ๔๖ ไร ๒ งาน ๔๕ ตารางวา  หลังจากน้ัน นาง ป. ไดซ้ือที่ดิน
ดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดซ้ือที่ดินตอจากนาง ป. และไดยื่นคําขอรังวัดสอบเขต 
โฉนดที่ดินขางตน ในวันทําการรังวัดนายอําเภอเมืองนครนายก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมอบอํานาจ
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) และผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลหินตั้ง 
เปนผูระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตแทน ผลการรังวัดไดรูปแผนที่และเนื้อที่เทาเดิม 
แตหลักเขตเกาหายไปจํานวน ๑๕ หลัก จึงมีการนําปกหลักเขตใหมตามระยะและพิกัดฉากเดิม 
โดยดานทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ที่ติดตอกับคลองสัมพุงเกาซ่ึงอยูตรงกันขาม
กับที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๔๕ ของผูฟองคดีที่ ๑ ไดมีการปกหลักเขตที่ดินใหมจํานวน ๗ หลัก  
แตปรากฏวาบริเวณที่ดินตอนกลางดานทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ บริเวณ 
หลักเขตที่ดินหมายเลข ๕ ก ๐๙๗๑ หมายเลข ๕ ก ๒๔๕๑ และหมายเลข ๕ ก ๖๙๗๕ เปลี่ยนสภาพ
เปนทางน้ํา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลหินตั้ง ผูแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตในใบรับรองเขตติดตอของเจาของที่ดินและเจาของที่ดินขางเคียง 
(ท.ด. ๓๔) วา ผลการรังวัดแนวเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ไมรุกล้ําแมนํ้านครนายก 
คลองวังตะไคร และคลองสัมพุงเกา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
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จึงมีคําสั่งใหใชรูปแผนที่และเนื้อที่เดิมและใหแกไขหมายเลขหลักเขตที่ดิน ซ่ึงตอมาไดมี 
การแกไขหมายเลขหลักเขตที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ทําการพัฒนาที่ดินที่ติดคลองพิพาทโดยนําดินมาซอมตลิ่ง ผูฟองคดีที่ ๑ นาย ป. (ผูฟองคดีที่ ๒) 
และนาย ช. (ผูฟองคดีที่ ๓) จึงมีหนังสือรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
นํารถแบคโฮขุดทําลายคลองสัมพุงเกาเพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ําและอําพรางเอาลําคลองมาเปน 
ที่ดินของตน ทําใหคลองสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกันไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนายกองคการบริหารสวนตําบลสาริกา (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
ตรวจสอบขอรองเรียนดังกลาว  นอกจากนี้ ผูฟองคดีทั้งสามยังไดรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ขอใหตรวจสอบการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยกลาวอางวา 
เจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครนายกทําการรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ และปกหลักเขตที่ดินรุกล้ําคลองสัมพุงเกา โดยนําหลักเขตไปปกไวที่บริเวณหาดหินซึ่งเปน
คลองสาธารณประโยชน แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจงกลับไปยังผูฟองคดีทั้งสามวา  
การรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูใหญบาน
หมูที่ ๓ ตําบลหินตั้ง ไดลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตวาผูขอนํารังวัดถูกตอง ไมรุกล้ําแนวเขตคลอง 
ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังรับรองผล 
การรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ เพิกถอนการรับรองแนวเขตที่ดินเฉพาะสวนที่รุกล้ํา
คลองสัมพุงเกา และสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการวิเคราะหอานแปล ตีความภาพถาย 
ทางอากาศ ของพยานผูเชี่ยวชาญตามคําสั่งศาลปกครองชั้นตนวา ที่ดินพิพาทตั้งอยูบริเวณหลักเขต
ที่ดินหมายเลข ๕ ก ๐๙๗๑ หมายเลข ๕ ก ๒๔๕๑ และหมายเลข ๕ ก ๖๙๗๕ ตอนกลาง 
ดานทิศตะวันตกของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ และมีเขตติดตอกับคลองสัมพุงเกา ซ่ึงจากภาพถาย
ทางอากาศในป พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๕๑๗ และ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ดินพิพาทในขณะนั้นมีลักษณะ
เปนพ้ืนที่ลุม ยังไมไดเปลี่ยนสภาพเปนทางน้ํา แตจากภาพถายทางอากาศในป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ความกวางและขนาดของคลองเปลี่ยนแปลงไป โดยพบวาคลองสัมพุงเกาไหลผานเขาไป 
ในที่ดินพิพาท ทําใหที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ แบงออกเปน ๒ สวน โดยสวนที่เปนทางน้ํา
คิดเปนเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร ๗๗๑/๑๐ ตารางวา โดยพยานผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา  
เหตุที่ทําใหคลองสัมพุงเกาเปลี่ยนขนาดและทิศทางสวนหนึ่งเกิดจากสภาพทางธรรมชาติ 
เน่ืองจากคลองสัมพุงมีตนกําเนิดจากเทือกเขาสูงที่อยูทางดานทิศเหนือของที่ดินพิพาท เม่ือปใด
มีปริมาณน้ํามาก จะทําใหนํ้าลนไหลบาพัดพาส่ิงตาง ๆ ลงสูพ้ืนที่ที่อยูดานลางอยางรวดเร็ว 
ความแรงของกระแสนํ้าจะกัดเซาะเอาดินหนาดินเปนตะกอนสะสมมาทับถมตามแมนํ้าลําคลอง 
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ทําใหแมนํ้าลําคลองเกิดการตื้นเขิน นํ้าไหลไมสะดวก กระแสน้ําจึงกัดเซาะพื้นที่ขางเคียงลํานํ้า 
และอีกสาเหตุหน่ึงเกิดจากการที่ประชาชนบุกรุกเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน 
ที่ติดคลองสัมพุงเกา มีการถมที่ ดินบริเวณรอบ ๆ คลองสัมพุงเกา เพ่ือประกอบธุรกิจ 
ดานการทองเท่ียว ทําใหเกิดการชวงชิงผลประโยชนจากลําคลอง (การใชนํ้าและภูมิทัศน) 
ประกอบกับขอเท็จจริงจากสํานวนคดีพบวา นาง ป. เจาของกรรมสิทธิ์ที่ ดินโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๙๒๐๘ ในขณะนั้น ไดเคยมีหนังสือถึงผูฟองคดีที่ ๑ และพวก เก่ียวกับกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ 
และพวกนํารถแบคโฮขุดดินและหินในคลองสัมพุงเกามาถมไวในที่ดินของตน และนําหินกอนใหญ
จากที่อ่ืนไปปดก้ันทางไหลของนํ้าในคลองสัมพุงเกา เม่ือถึงฤดูนํ้ามากกระแสน้ําจึงเปลี่ยนทาง
ไหลเขาไปในที่ดินของนาง ป. โดยผิดธรรมชาติ ทําใหไดรับความเสียหาย จึงขอใหผูฟองคดีที่ ๑ 
และพวกรื้อถอนกอนหินที่ผูฟองคดีที่ ๑ และพวกนํามาปดก้ันทางไหลของน้ําในคลองสัมพุงเกา
ดังกลาว และใหปรับที่ดินใหคงสภาพเดิม หากไมดําเนินการจะดําเนินคดีกับผูฟองคดีที่ ๑  
และพวกตามกฎหมายตอไป  อีกทั้ง นาง ป. และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะผูจะซื้อที่ดินดังกลาว
ไดเคยมีหนังสือขอความเปนธรรมถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยขอให
ดําเนินการนําหินที่ผูฟองคดีที่ ๑ และพวกนํามาถมในคลองสัมพุงเกาเพ่ือปดก้ันทางเดิน 
ของกระแสน้ําออก  นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูใหญบานหมูที่ ๓ 
ตําบลหินตั้ง ซ่ึงเปนผูแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินและ 
เจาของที่ดินขางเคียง (ท.ด. ๓๔) วา ผลการรังวัดแนวเขตที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่ ๙๒๐๘ ไมรุกล้ํา
คลองสัมพุงเกา อันเปนการยอมรับโดยผู มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครอง 
ปองกันสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันวาที่ ดินพิพาทไมใช 
คลองสาธารณประโยชน กรณีจึงฟงไดวา บริเวณที่ดินพิพาทระหวางหลักเขตที่ดินหมายเลข ๕ ก 
๐๙๗๑ หมายเลข ๕ ก ๒๔๕๑ และหมายเลข ๕ ก ๖๙๗๕ ดานทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๒๐๘ ซ่ึงจดคลองสัมพุงเกา มิใชที่ดินที่เดิมเปนคลองสัมพุงเกา แตเปนที่ดินกรรมสิทธิ์
ของเจาของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘  ตอมา กระแสนํ้าในคลองสัมพุงเกาไหลเปลี่ยนทิศทาง 
เขามาในที่ดินดังกลาวซ่ึงมีลักษณะเปนพ้ืนที่ลุม จากสาเหตุที่เกิดจากสภาพทางธรรมชาติ 
สวนหน่ึงและจากการกระทําของประชาชนที่เขาทําประโยชนในที่ดินที่ติดคลองสัมพุงเกา 
อีกสวนหนึ่ง กรณีจึงยังฟงไมไดวาที่ดินพิพาทกลายเปนคลองสาธารณประโยชน และแมวา 
นาง ป. จะไมไดทําประโยชนในที่ดินภายหลังจากซ้ือที่ดินดังกลาวมา ก็ไมไดหมายความวา  
นาง ป. มีเจตนาสละการครอบครองหรืออุทิศที่ ดินพิพาทใหเปนทางนํ้าสําหรับพลเมือง 
ใชประโยชนรวมกัน  ดังน้ัน จึงยังถือไมไดวาที่ดินพิพาทเปนคลองสาธารณประโยชนโดยสภาพ
ที่เปลี่ยนแปลงไป อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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 นอกจากน้ี เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ้ือที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๒๐๘ จากนาง ป. แลว ไดมีขอรังวัดสอบเขตที่ดินตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๑๗๖๔ แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับขอ ๔ (๒) และขอ ๕ (๒) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมอบอํานาจใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลหินตั้งเปนผูระวังชี้แนวเขต 
และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินแทน  และตอมา พนักงานเจาหนาที่ไดทําการรังวัดโดยวิธีแผนท่ี
ชั้นหนึ่ง กลาวคือ รังวัดดวยกลองธีโอโดไลทโยงยึดหลักเขตที่ดินกับหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่
คํานวณเน้ือที่โดยวิธีคณิตศาสตรจากคาพิกัดฉากของแตละมุมเขต โดยมีหลักฐานการรังวัดเดิม
เปนหลักฐานการรังวัดใหม (ร.ว.ม.)  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๕ และผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบล
หินตั้ง ซ่ึงเปนผูแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจดูหลักเขตที่ดินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ นํารังวัด
ปกหลักเขตแลวรับรองแนวเขตวา ไมมีการรุกล้ําคลองสัมพุงเกา ผลการรังวัดตรงตามหลักฐาน
การรังวัดเดิมไดรูปแผนที่และเนื้อที่เทาเดิม แตหลักเขตเกาหายไปจํานวน ๑๕ หลัก จึงไดมีการนํา
ปกหลักเขตใหมตามระยะและพิกัดฉากเดิม กรณีจึงฟงไดวา การรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๒๐๘ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการตามที่ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดิน  
พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดแลว  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังใหใชรูปแผนที่และเนื้อที่เดิม
และใหแกไขหมายเลขหลักเขต ตามผลการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๘ จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีหนาที่ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินพิพาท
แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖-๖๗๗/๒๕๕๖) 
 

 ในการรังวัดที่ดิน เม่ือผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับรองแนวเขตแลว 
หากปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินโดยไมใชเกิดจาก 
การสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เจาพนักงานที่ ดินยอมมีอํานาจแกไขแผนที่ 
หรือเน้ือที่เพื่อใหตรงกับความเปนจริงได  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูขอรังวัด 

                                                            
๖๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 มาตรา ๑๑๗ หวย คลอง และลํานํ้าตาง ๆ ยอมเปนของที่รัฐบาลปกปกรักษา เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะตอง

ตรวจตราอยาใหเสีย และอยาใหผูใดทําใหเสียสาธารณประโยชน ถาจะตองซอมแซมตกแตงใหกรมการอําเภอเรียกราษฎร
ชวยกันทําอยางกันปดนํ้า ฉะน้ัน 
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และเจาของที่ดินขางเคียงตกลงกันแนวเขตและปกหลักใหมแทนหลักเขตเกาที่สูญหาย 
แมรูปแผนที่และเน้ือที่จะคลาดเคลื่อนไปจากเดิม แตเม่ือเจาพนักงานที่ดินไดสอบสวนแลว
ปรากฏวาผูย่ืนคําขอและเจาของที่ดินขางเคียงไมไดมีการสมยอมซื้อขายแลกเปลี่ยน
เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย  รวมทั้งผูปกครองทองที่ ได รับรองวาการรังวัดดังกลาว 
ไมมีการรุกล้ําที่สาธารณประโยชน จึงเปนการรังวัดสอบเขตท่ีชอบดวยกฎหมาย  

เจาพนักงานที่ดินจึงมีอํานาจแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหเปนไปตามผลที่ไดจากการรังวัด  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนจากการที่วาที่รอยตรี ช. สรางร้ัวกําแพง
คอนกรีตและประตู เหล็กรุกล้ํ าทางสาธารณประโยชน ซ่ึงอยู ในความดูแลของอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ปดก้ันมิใหผูฟองคดีและครอบครัวผานเขา-ออกที่ดิน 
มีโฉนดของภรรยาผูฟองคดี โดยสืบเน่ืองมาจากการที่นางสาว ส. ไดขอรังวัดสอบเขตท่ีดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ตอสํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ซ่ึงในวันที่มีการรังวดัที่ดินดังกลาว เจาของที่ดินแปลงขางเคียงไดมาระวังแนวเขตและลงลายมือชื่อ
รับรองแนวเขตที่ดิน ยกเวนทางสาธารณประโยชนไมมีผูใดมาระวังแนวเขต  ตอมา นางสาว ส. 
ไดขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รังวัดสอบเขตท่ีดินใหม โดยใหเหตุผลวาในวันรังวัดคร้ังแรกไดนําชี้ 
ไมถึงเขตที่ดินที่ไดครอบครองทางดานทิศตะวันออกที่ติดกับทางสาธารณประโยชน และในการรังวัด
คร้ังใหมน้ี ทําใหรูปแผนที่และเนื้อที่ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ของนางสาว ส. 
เปลี่ยนแปลงไป เปนผลใหหลักเขตของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๑ ของวาที่รอยตรี ช. 
เลื่อนออกไปทางดานทิศตะวันออก ๓ เมตร รุกล้ําเขาไปในทางสาธารณประโยชน และวาที่รอยตรี ช. 
ไดสรางกําแพงคอนกรีตในสวนที่รุกล้ําทางสาธารณประโยชนน้ัน ทําใหผูฟองคดีและครอบครัว
ไมสามารถใชทางดังกลาวได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหร้ือถอน
กําแพงคอนกรีตของวาที่รอยตรี ช. ที่บุกรุกทางสาธารณะขางตน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 โดยที่มาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติวา ผูมีสิทธิในที่ดิน
ประสงคจะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ใหยื่นคําขอพรอมดวยโฉนดที่ดินนั้น 
ตอเจาพนักงานที่ดิน และใหพนักงานเจาหนาที่ไปทําการรังวัดให ในการรังวัดถาปรากฏวา 
การครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดิน เม่ือผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับรอง
แนวเขตแลว ใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหตรงกับความเปนจริงได  
เวนแตจะเปนการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการรังวัด
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สอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดเก่ียวกับการรังวัดวา ในการรังวัด
สอบเขตที่ดิน เม่ือผูขอและเจาของที่ดินขางเคียงนําชี้เขตที่ดินแลว ชางรังวัดตองตรวจสอบ 
และคนหาหลักเขตที่ดินตามหลักวิชาเพ่ือใหทราบวาเขตที่ดินที่ผูขอและเจาของที่ดินขางเคียง 
นําทําการรังวัดตรงกับเขตโฉนดที่ดินหรือไม ถาไมมีหลักฐานการรังวัดเดิมตรวจสอบ ใหทําการ
รังวัดไปตามที่ผูขอและเจาของที่ดินขางเคียงนําชี้ ในกรณีที่ดินแปลงที่ขอรังวัดมีหลักฐาน 
การรังวัดใหม (ร.ว.ม.) ถาเจาของที่ดินนําทําการรังวัดไมตรงกับหลักฐานการรังวัดเดิม ชางรังวัด
ตองแจงใหผูขอและเจาของที่ดินขางเคียงดานที่เก่ียวของทราบ เม่ือผูขอและเจาของที่ดิน
ขางเคียงตกลงแนวเขตกันอยางไรก็ใหรังวัดไปตามนั้น ในการรังวัดถาปรากฏวารูปแผนที่ 
หรือเน้ือที่ที่รังวัดใหมแตกตางจากรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดิน ถาเปนกรณีแผนที่อยางเกา
ไมมีหลักฐานการรังวัดเดิมที่จะตรวจสอบไดหรือเปนแผนท่ีชั้นสองซึ่งสามารถตรวจสอบได
โดยประมาณ ใหผูทําการรังวัดสอบสวนเจาของที่ดินขางเคียงไวเปนหลักฐานวามีการสมยอม
เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม ถาไมเปนการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และปรากฏวา 
รูปแผนที่หรือเน้ือที่ที่ทําการรังวัดใหมแตกตางกับรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินเนื่องจาก 
การครอบครอง ใหหมายเหตุในตนรางแผนที่ดวยหมึกสีแดงวา “ไมสามารถหาหลักฐานครอบลง
ในรูปแผนที่เดิมได” แลวใหเสนอความเห็นตอเจาพนักงานที่ดินเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไข 
รูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินตอไป ซ่ึงในการรังวัดสอบเขตท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ น้ัน 
ชางรังวัดไดนําหลักฐาน ร.ว.ม. ประกอบการรังวัด ซ่ึงจากการนําทําการรังวัดปรากฏวาหลักเขตเกา
สูญหายไป ๓ หลัก ชางรังวัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดใหนางสาว ส. ผูขอรังวัด นาง ป.  
และวาที่รอยตรี ช. เจาของที่ดินขางเคียงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๐ และเลขที่ ๑๐๐๑๑ 
ตกลงแนวเขตกันและปกหลักเขตใหมแทนหลักเขตเกาที่สูญหาย ปรากฏวารูปแผนที่เน้ือที่
คลาดเคลื่อนจากเดิม เน่ืองจากขางเคียงดานทิศใตและดานทิศตะวันตกไดรังวัดแบงแยกใหม
และแกไขแนวเขตไปกอนแลว ประกอบกับหลักฐานรังวัดเดิมไมเพียงพอที่จะตรวจสอบ 
และปูเขตตามหลักฐาน ร.ว.ม. ของผูขอได ซ่ึงชางรังวัดไดสอบสวนแลวปรากฏวา เจาของที่ดิน
และเจาของที่ดินขางเคียงไมมีการสมยอมซ้ือขายแลกเปลี่ยนใหปนที่ดินกันเพ่ือหลีกเลี่ยง
กฎหมาย การรังวัดสอบเขตดังกลาวจึงไดกระทําไปโดยถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย 
และระเบียบขางตนแลว 

 สําหรับกรณีกลาวอางวาการยายหลักเขตออกไปทางดานทิศตะวันออก ๓ เมตร 
เปนการรุกล้ําทางสาธารณประโยชนน้ัน เม่ือพิจารณาระวางรูปแผนที่ที่รังวัดใหมของที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ เปรียบเทียบกับระวางรูปแผนที่เดิมแลว เห็นไดวา รูปแผนที่ 
แปลงท่ีรังวัดใหมมีเน้ือที่นอยกวาเดิม ๑๗ ตารางวา ประกอบกับเจาของที่ดินแปลงขางเคียง 
และนางสาว ส. ซ่ึงเปนเจาของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ รวมทั้งผูปกครองทองที่ซ่ึงเปน
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ตัวแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตรวจสอบและรับรองวาการรังวัดดังกลาวไมมีการรุกล้ํา 
ที่สาธารณประโยชน จึงฟงไมไดวามีการนํารังวัดปกหลักเขตรุกล้ําเขาไปในทางสาธารณประโยชน
มีระยะ ๓ เมตร และแมการรังวัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ จะทําใหรูปแผนที่เปลี่ยนแปลงไป 
แตเม่ือหลักเขตของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓ ไมไดรุกล้ําทางสาธารณประโยชน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยอมมีอํานาจแกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหเปนไปตามผลที่ไดจากการรังวัด 
ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การรังวัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๔๓  
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมายแลว และเม่ือหลักเขตเดิมของที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๗๔๓ ไมไดรุกล้ําทางสาธารณประโยชนมีระยะ ๓ เมตร จึงไมอาจฟงไดวาหลักเขต 
ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๑๑ ของวาที่รอยตรี ช. ซ่ึงอยูขางเคียงกับที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๗๔๓ ของนางสาว ส. มีการเลื่อนเขาไปในทางสาธารณประโยชน ๓ เมตร แตอยางใด  
ดังน้ัน ร้ัวกําแพงคอนกรีตที่ผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําการร้ือถอน จึงเปนรั้วกําแพง
คอนกรีตที่อยูในที่ดินของวาที่รอยตรี ช. การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมดําเนินการใหวาที่รอยตรี ช. 
ร้ือถอนรั้วกําแพงคอนกรีตดังกลาว จึงมิไดเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๐/๒๕๕๖) 
 

 อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมที่ ดินซึ่ งอธิบดีมอบหมายมีหนาที่ตองตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้ึนคณะหนึ่งเพื่อทําการสอบสวนวาไดมีการออกโฉนดที่ดิน
ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือไม ก็เฉพาะแต
กรณีที่เม่ือพิจารณาตามพยานหลักฐาน เชน ผลการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน แลวมีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลน้ันโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบ
ดวยกฎหมายมาตั้งแตเวลาที่มีการออกเอกสารสิทธิเทาน้ัน  ดังน้ัน การที่อธิบดีกรมท่ีดิน
ไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคําขอของผูขอสอบเขตโฉนดที่ดิน
เฉพาะราย ในกรณีที่ไมปรากฏวามีเหตุอันควรสงสัยวาไดมีการออกโฉนดที่ดินภายหลัง
จากจดทะเบียนแบงแยกกรรมสิทธ์ิไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย
มาตั้งแตตน จึงไมใชการละเลยตอหนาที่ตามที่มาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
กําหนดใหตองปฏิบัติแตอยางใด 

 สรุปขอเท็จจริง 
 เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ตําบลคลองตัน (พระโขนงฝงเหนือ) 
อําเภอคลองเตย (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร มีเน้ือที่ประมาณ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา  ตอมา  
มีการจดทะเบียนแบงแยกกรรมสิทธิ์รวมเปนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๘ เลขที่ดิน ๕๖๒๘ 
เน้ือที่ประมาณ ๑ งาน โดยมีนาย ก. และนางสาว ศ. เปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม สวนผูฟองคดี
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เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ เลขที่ดิน ๓๒๓๔ มีเน้ือที่ประมาณ 
๑ งาน ๑๑ ตารางวา ผูฟองคดียื่นคําขอรังวัดสอบเขตท่ีดินตอเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาพระโขนง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเม่ือเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
พระโขนง ไปรังวัดสอบเขตที่ดินของผูฟองคดีพบหลักเขตจํานวน ๖ หลัก หาไมพบจํานวน ๒ หลัก 
ซ่ึงหลักเขตที่หาไมพบเปนหลักรวมมุมเขตที่ดินระหวางที่ดินของผูฟองคดีกับที่ดินขางเคียง 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๘ ของนาย ก. และนางสาว ศ. ผูฟองคดีไมไดนําปกหลักเขตใหม 
โดยอางวาตองการใหเจาหนาที่คํานวณเนื้อที่ที่รังวัดไดใหผูฟองคดีทราบกอน และแจงวา 
ดานที่ติดตอกับที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. ตั้งอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง เจาหนาที่ 
จึงงดรังวัดและนัดรังวัดใหมในวันเดียวกับที่นัดรังวัดสอบเขตที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. 
ซ่ึงยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินของตนเชนกัน ในวันรังวัดสอบเขตที่ดินดังกลาวผูฟองคดีนําชี้ 
ใหชางรังวัดทําการรังวัดตามหลักเขตที่พบรอบแปลงที่ดินและแนวร้ัว ผลการรังวัดคํานวณเน้ือที่ได 
๑ งาน ๙ ตารางวา ซ่ึงนอยกวาเน้ือที่ตามโฉนดที่ดิน ผูฟองคดีจึงคัดคานการรังวัดที่ดินของนาย ก. 
และนางสาว ศ. และคัดคานการปกหลักเขตใหมแทนหลักเขตที่สูญหายไป ผลการรังวัดสอบเขต
ที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. คํานวณเนื้อที่ได ๙๙ ตารางวา ซ่ึงนอยกวาเน้ือที่ตามโฉนดที่ดิน
เชนเดียวกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดนัดทําการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินของนาย ก. และนางสาว ศ. 
อีกคร้ัง แตในวันดังกลาวผูฟองคดีไมนํารังวัดและปกหลักเขตใด ๆ โดยอางวายังไมทราบ 
แนวเขตที่ดินของตน สวนนาย ก. และนางสาว ศ. ยืนยันใหรังวัดปกหลักเขตตามแนวเขตเดิม 
ที่นําทําการรังวัดไวแลว และขอปกหลักเขตที่ดินแทนหลักเขตที่สูญหายไป  ตอมา นาย ก. และ
นางสาว ศ. ไดยกเลิกคําขอสอบเขตที่ดินดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวาแผนที่และเนื้อที่ครอบครอง
ตามผลการรังวัดสอบเขตคลาดเคลื่อนจากแผนที่และเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒  
จึงมีหนังสือรองเรียนตออธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน จากกรณีที่มีการออก 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ใหแกผูฟองคดีโดยคลาดเคลื่อน แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว 
มีหนังสือแจงวา เม่ือการรังวัดที่ดินทั้ง ๒ แปลง ยังไมแลวเสร็จ จึงยังถือไมไดวาการรังวัด 
สอบเขตที่ดินของผูฟองคดีเปนการดําเนินการไวผิดพลาดคลาดเคลื่อน อันจะตองดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงยุติเรื่อง สวนการรังวัด
ที่ยังไมแลวเสร็จผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแจงใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง  
นัดผูฟองคดีและคูกรณีเพ่ือรังวัดทําแผนที่พิพาทเพ่ือสอบสวนไกลเกลี่ย หากตกลงกันไมได 
ก็จะตองไปฟองคดีตอศาล ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําชี้แจงของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการสอบสวนตามมาตรา ๖๑  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยที่มาตรา ๖๑ วรรคสอง๖๕ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
หรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ มอบหมาย จะตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
คณะหนึ่ง เพ่ือทําการสอบสวนวาไดมีการออกโฉนดที่ดินใหแกบคุคลใดบุคคลหน่ึงโดยคลาดเคลือ่น
หรือไมชอบดวยกฎหมายหรือไม ก็ตอเม่ือไดพิจารณาตามพยานหลักฐาน เชน ผลการรังวัด 
สอบเขตโฉนดที่ดินแลว มีเหตุอันควรสงสัยไดวามีการออกโฉนดที่ดินใหแกบุคคลน้ันโดยผิดพลาด
คลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายมาตั้งแตเวลาที่มีการออกเอกสารสิทธิดังกลาวเทาน้ัน 
โดยในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินไดขอสอบเขตโฉนดท่ีดินเฉพาะรายของตนตอเจาพนักงานที่ดิน
และเจาพนักงานที่ดินไปทําการรังวัดแลว ปรากฏวาการครอบครองไมตรงกับแผนที่หรือเน้ือที่ 
ในโฉนดที่ดิน เม่ือผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงไดรับรองแนวเขตแลว เจาพนักงานที่ดินก็มีอํานาจ
แกไขแผนที่หรือเน้ือที่ใหตรงกับความเปนจริงได เวนแตจะเปนการสมยอมเพ่ือหลีกเลี่ยง
กฎหมาย แตหากปรากฏวาผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงคัดคาน เจาพนักงานที่ดินก็มีอํานาจสอบสวน
ไกลเกลี่ยโดยถือหลักฐานแผนที่เปนหลักในการพิจารณา ถาตกลงกันไดก็ตองดําเนินการ 
ไปตามที่ตกลง แตตองไมเปนการสมยอมกันเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไมได  
เจาพนักงานที่ดินก็ตองแจงใหคูกรณีไปฟองตอศาลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  
และถาไมมีการฟองภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ตองถือวาผูขอไมประสงคจะขอสอบเขต 
โฉนดที่ดินน้ันตอไป  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง และวรรคหา แหงประมวลกฎหมาย
เดียวกัน อันเปนคนละกรณีกับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มอบหมาย จะตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพ่ือสอบสวนใหไดความวาไดมีการออกโฉนดที่ดิน
ใหแกผูมีสิทธิในที่ดินที่ขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตนโดยผิดพลาดคลาดเคล่ือน 
หรือไมชอบดวยกฎหมายดังที่กลาวไวตอนตน 
 เม่ือขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา ผลการรังวัดสอบเขตท่ีดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ 
เลขที่ดิน ๓๒๓๔ ตามคําขอของผูฟองคดี ไมตรงกับแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน ซ่ึงแมแต 

                                                            
๖๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๖๑ เม่ือความปรากฏวาไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย หรือจดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย  
ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายซ่ึงดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจราชการกรมที่ดินมีอํานาจหนาที่ส่ังเพิกถอนหรือแกไขได 

 กอนที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้ึนคณะหน่ึง โดยมีอํานาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน เอกสารที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ไดจดแจง
รายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของมาพิจารณา พรอมทั้งแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบเพื่อใหโอกาสคัดคาน 
ถาไมคัดคานภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ใหถือวาไมมีการคาน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ผูฟองคดีเองก็ไมไดยอมรับวาผลการรังวัดดังกลาวถูกตอง ทั้งโดยภาวะวิสัยก็ไมอาจเชื่อไดวา 
ผลการรังวัดดังกลาวถูกตอง กรณีจึงเห็นไดวาผลการรังวัดดังกลาวไมไดแสดงใหเห็นวามีเหตุ 
อันควรสงสัยวาไดมีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ของผูฟองคดีภายหลังจากจดทะเบียน
แบงแยกกรรมสิทธิ์ไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายมาตั้งแตเวลานั้น  
คงแสดงใหเห็นแตเพียงวาการครอบครองของผูฟองคดีไมตรงกับแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดิน
ดังกลาวเทาน้ัน เม่ือไมมีเหตุอันควรสงสัยวามีการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓๒ ไปโดย
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายมาตั้งแตตน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมจําตอง
ดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพ่ือทําการสอบสวนวาไดมีการออกโฉนดที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมายหรือไม  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๑  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดังกลาว จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๔/๒๕๕๗) 
 

 ๔.๒ การรังวัดแบงแยกที่ดิน 
 

 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจงวาเจาของที่ดินไดแสดงความประสงค 
ขอแบงหักที่ดินเปนที่สาธารณประโยชน และยินยอมใหแกไขรูปแผนที่และเน้ือที่ 
ในโฉนดที่ดิน โดยการลงลายมือชื่อในเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการดังกลาว
ไม ได เกิดจากความสําคัญผิดใด  ๆ  ประกอบกับขณะเกิดเหตุ เจ าของที่ ดินเปน 
ขาราชการบํานาญ จึงเปนผูมีความรูความสามารถเปนอยางดี ยอมไดรับรูและรับทราบ
ขอความในเอกสารโดยตลอดแลวกอนที่จะลงชื่อในเอกสารน้ัน  ดังน้ัน เม่ือเจาของที่ดิน
ไดลงชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินโดยแสดงความประสงคและยินยอม
ใหแกไขรูปแผนที่และเน้ือที่ในโฉนดที่ดิน พรอมขอใหแบงหักที่ดินเปนที่สาธารณประโยชน 
โดยเจาของที่ดินขางเคียงรวมทั้งเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
ไดรับทราบและลงนามรับรองแนวเขตที่ดินแลว การรังวัดสอบเขตของเจาหนาที่รังวัด 
จึงเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการแลว เม่ือตอมา
พนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนแกไขรูปแผนที่และเน้ือที่ในโฉนดที่ดินและแบงหัก 
ที่ ดินดังกลาวเปนที่สาธารณประโยชน  จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยบทบัญญัติ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินเชนเดียวกัน 
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 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๖๙ ตําบลเสม็ดใต อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้ือที่ ๓๘ ไร ๑ งาน ๔ ตารางวา โดยไมมีหลักฐานการรังวัดเดิม  ตอมา  
ผูฟองคดียื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินดังกลาว เจาพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคลา 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงนัดทําการรังวัด พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหนายอําเภอบางคลา และเจาของ
ที่ดินขางเคียงไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินขางตน ในวันรังวัดปรากฏวา 
มีเจาของที่ดินขางเคียงไประวังชี้แนวเขตจํานวน ๓ ราย รวมถึงผูใหญบานหมูที่ ๑ ตําบล 
เสม็ดใต ผูแทนนายอําเภอบางคลาในฐานะพนักงานเจาหนาที่ผูดูแลรักษาลําชวดเสม็ด ซ่ึงเปน
ลํารางสาธารณประโยชนดานทิศเหนือของโฉนดที่ดินพิพาท โดยเจาของที่ดินขางเคียงดานทิศใต
ไมไดไประวังชี้แนวเขตที่ดิน  นอกจากนี้ ยังปรากฏชื่อผูฟองคดีเปนผูลงนามในเอกสาร รวม ๕ ฉบับ 
ไดแก ฉบับที่หน่ึง บันทึกถอยคํา (ปกหลักเขตใหม) (ท.ด. ๑๖) ระบุวา ผูฟองคดีไดนําทําการรังวัด
ปกหลักเขตใหมจํานวน ๒๓ หลัก ฉบับที่สอง บันทึกถอยคํา (แกคําขอ) (ท.ด. ๑๖) ระบุวา  
ผูฟองคดีมีความประสงคใหมขอรังวัดแบงหักที่ดินเปนลําชวดเสม็ดจํานวน ๑ แปลง ตามรูปแผนที่
สังเขปทายบันทึก และชางรังวัดไดทําการรังวัดถูกตองตามความประสงคของผูฟองคดีแลว  
ฉบับที่สาม บันทึกถอยคํา (เจาของที่ดินขางเคียงไมมาระวังชี้แนวเขต) (ท.ด. ๑๖) ระบุวา ผูฟองคดี
มิไดนํารังวัดรุกล้ําเขาไปในที่ดินขางเคียง ซ่ึงเจาของที่ดินดังกลาวมิไดมาระวังชี้แนวเขตที่ดิน 
ฉบับที่สี่ ใบรับรองเขตติดตอของเจาของที่ดินและเจาของที่ดินขางเคียง (ท.ด. ๓๔) ระบุวา  
หลักเขตที่ไดปกหมายเลขที่ดินในการรังวัดถูกตองแลว และฉบับที่หา บันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) 
ระบุวา การรังวัดปกหลักเขตที่ดินถูกตองตามที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน ไมมีการสมยอม
แนวเขตที่ดินเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย ซ่ึงผูใหญบานหมูที่ ๑ ผูรับมอบอํานาจจากนายอําเภอบางคลา
ไดมีบันทึกถอยคํา (ขางเคียงสวนราชการ) (ท.ด. ๑๖) รับรองวา ผูฟองคดีไดทําการปกหลักเขต
ถูกตองตรงตามสภาพที่เปนจริง ไมมีการรุกล้ําแนวเขตของลําชวดเสม็ดและรับทราบตามที่ 
ผูฟองคดีมีความประสงคขอแบงหักที่ดินเปนลําชวดเสม็ดจํานวน ๑ แปลง  หลังจากนั้น 
เจาหนาที่รังวัดไดจัดทํารายงานการรังวัดดังกลาวเสนอตอหัวหนาฝายรังวัด  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ แจงใหผูฟองคดีไปดําเนินการเร่ืองแบงหักที่ดินเปนที่สาธารณประโยชน โดยใหนําโฉนดที่ดิน
และบัตรประจําตัวประชาชนไปพบกับพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สาขาบางคลา ซ่ึงผูฟองคดีไดไปพบพนักงานเจาหนาที่ และใหถอยคําตามคําขอแกคําขอสอบเขต 
(ท.ด. ๙) และบันทึกถอยคําแกรูปแผนที่ เน้ือที่ (ท.ด. ๑๖) มีขอความสรุปวา ผลการรังวัดที่ดิน
ตามคําขอของผูฟองคดีปรากฏวา รูปแผนที่และเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยไดเน้ือที่ 
นอยกวาเดิมจํานวน ๓ ไร ๑ งาน ๓๙ ตารางวา ซ่ึงผูฟองคดีทราบและยินยอมแกไขใหถูกตอง
ตามความเปนจริงได และมีความประสงคขอแกไขคําขอสอบเขตเดิมเปนแบงหักที่ ดิน 
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เปนที่สาธารณประโยชนตามที่ไดนําทําการรังวัดและลงชื่อรับรองรูปแผนที่จําลองของโฉนดที่ดิน
พิพาท (ร.ว. ๙) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดทําการจดทะเบียนแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
พิพาท และแบงหักที่ดินของผูฟองคดีเปนที่สาธารณประโยชน (ลําชวดเสม็ด) จํานวน ๑ ไร ๑ งาน 
๖๖ ตารางวา  แตตอมา ผูฟองคดีไดรองเรียนตอปลัดกระทรวงมหาดไทยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการแกไขเน้ือที่ในโฉนดที่ดินพิพาทของผูฟองคดีโดยไมชอบดวยกฎหมาย และเจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูฟองคดีลงชื่อในเอกสารการรังวัดและแบบพิมพเปลาที่ยังไมไดเขียน
ขอความหลายฉบับ และยังไดจดทะเบียนแบงหักที่ดินของผูฟองคดีเปนที่สาธารณประโยชน 
ซ่ึงไมใชความประสงคของผูฟองคดี  ตอมา กรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการออกโฉนดที่ดินพิพาทสวนที่
ขาดหายไปจํานวน ๓ ไร ๑ งาน ๓๙ ตารางวา ใหแกผูฟองคดี หากไมสามารถดําเนินการได 
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือพิจารณาตามบันทึกถอยคํา (แกคําขอ) (ท.ด. ๑๖) ที่แสดงความประสงคใหม
เปนขอรังวัดแบงหักเปนลําชวดเสม็ดจํานวน ๑ แปลง ตามรูปแผนที่ที่ดินโดยสังเขปทายบันทึก
ถอยคํา และเอกสารที่ผูฟองคดีลงนามในวันทําการรังวัดจํานวน ๔ ฉบับ รวมทั้งบันทึกถอยคํา
ขางเคียงสวนราชการ (ท.ด. ๑๖) ของผูใหญบานหมูที่ ๑ ผูรับมอบอํานาจจากนายอําเภอบางคลา
ที่ลงนามรับทราบการแบงหักที่ดินเปนลําชวดเสม็ดแลว เห็นวา หากผูฟองคดีมิไดลงนาม 
ในเอกสารทั้ง ๕ ฉบับ ในวันทําการรังวัดตามที่ผูฟองคดีกลาวอางจริง กรณียอมถือไดวา 
มีขอคัดคานเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขต ซ่ึงเจาหนาที่รังวัดจะตองสอบสวนเพื่อหาขอยุติเสียกอน 
แตไมปรากฏวามีขอโตแยงคัดคานผลการรังวัด  อีกทั้ง ผูฟองคดียอมรับในคําอุทธรณวา 
การรังวัดเปนไปดวยความเรียบรอย แสดงวาในวันรังวัดมิไดมีขอโตแยงคัดคานเก่ียวกับ 
ผลการรังวัด  นอกจากน้ี ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ขอ ๕ วรรคหนึ่ง๖๖ ประกอบกับขอ ๑๐.๑๖๗ ไดกําหนดวา ในการรังวัด หากปรากฏวา

                                                            
๖๖-๖๗ ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ขอ ๕ การรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดิน เม่ือผูขอและเจาของที่ดินขางเคียงนําช้ีเขตที่ดินแลว  

ชางรังวัดตองตรวจสอบและคนหาหลักเขตที่ดินตามหลักวิชาเพ่ือใหทราบวาเขตที่ดินที่ผูขอและเจาของที่ดินขางเคียงนําทําการ
รังวัดตรงกับเขตโฉนดที่ดินหรือไม ถาไมมีหลักฐานการรังวัดเดิมใหตรวจสอบ ใหทําการรังวัดไปตามที่ผูขอและเจาของที่ดิน
ขางเคียงนําชี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๑๐ ในการรังวัดปรากฏวา รูปแผนที่หรือเน้ือที่ที่รังวัดใหมแตกตางจากรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดิน  
ใหปฏิบัติดังน้ี 



 
 
๕๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รูปแผนที่และเนื้อที่รังวัดใหมแตกตางจากรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินเดิม เจาหนาที่รังวัด
ตองสอบสวนเจาของที่ดินและเจาของที่ดินขางเคียงไวเปนหลักฐานวามีการสมยอมเพ่ือหลีกเลี่ยง
กฎหมายหรือไม  จากแนวทางปฏิบัติดังกลาว ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูขอรังวัดจึงตองใหถอยคํา 
และลงนามไวเปนหลักฐานตอเจาหนาที่ รังวัดในวันรังวัด อันไดแก ใบรับรองเขตติดตอ 
กับเจาของที่ดินและเจาของที่ดินขางเคียง (ท.ด. ๓๔) บันทึกถอยคําของเจาของที่ดินและเจาของ
ที่ดินขางเคียง (ท.ด. ๑๖) เปนตน ประกอบกับเอกสารทั้ง ๕ ฉบับดังกลาว มีบุคคลหลายฝาย
เปนผูลงนามรวมดวย กรณีมีเหตุเชื่อไดวาในวันรังวัดผูฟองคดีเปนผูลงนามในเอกสารการรังวัด
ทั้ง ๕ ฉบับจริง โดยมีความประสงคที่จะขอแบงหักที่ดินดานทิศเหนือใหเปนที่สาธารณประโยชน
ตอไป  นอกจากน้ี ภายหลังการรังวัดผูฟองคดีก็ไดไปพบพนักงานเจาหนาที่และลงนาม 
ในเอกสารจํานวน ๓ ฉบับ เก่ียวกับการดําเนินการขอแบงหักที่ดินเปนที่สาธารณประโยชน  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาเนื้อหาของเอกสารทั้ง ๓ ฉบับดังกลาวแลว เห็นไดอยางชัดแจงวาผูฟองคดี
ทราบและยินยอมใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาท รวมทั้งไดแสดงความประสงค
ขอแบงหักที่ดินเปนที่สาธารณประโยชน ลายมือชื่อในเอกสารทั้ง ๓ ฉบับดังกลาว จึงเปน 
ลายมือชื่อของผูฟองคดีที่มิไดเกิดจากความสําคัญผิดใด ๆ ประกอบกับขณะเกิดเหตุผูฟองคดี
เปนขาราชการบํานาญ มีความรูความสามารถเปนอยางดี ขอกลาวอางที่วาเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําเอกสารเปลาที่มิไดกรอกขอความใหผูฟองคดีลงนาม จึงไมอาจ 
รับฟงได  นอกจากน้ี ขอเท็จจริงปรากฏวาตอมาเจาของที่ดินขางเคียงดานทิศใตที่ไมไดไป 
ระวังชี้แนวเขตในวันทําการรังวัดไดมีหนังสือรับรองผลการรังวัด โดยไมไดคัดคานแตอยางใด 
การรังวัดสอบเขตของเจาหนาที่รังวัดจึงเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการแลว  การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจดทะเบียนแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน
พิพาท และแบงหักที่ดินของผูฟองคดีเปนที่สาธารณประโยชน (ลําชวดเสม็ด) จํานวน ๑ ไร ๑ งาน 
๖๖ ตารางวา จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๑/๒๕๕๕) 
 

                                                                                                                                                                          
  ๑๐.๑ กรณีแผนที่อยางเกา ไมมีหลักฐานการรังวัดเดิมที่จะตรวจสอบได หรือเปนแผนที่ชั้นสอง 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดยประมาณ เชน แผนที่จากระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ ใหผูทําการรังวัดสอบสวนเจาของที่ดิน
ขางเคียงไวเปนหลักฐานวา มีการสมยอมเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม หากเห็นวา เปนการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
ใหชางรังวัดเสนอความเห็นตอเจาพนักงานที่ดินเพื่อส่ังการ แตถาไมเปนการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และปรากฏวา 
รูปแผนที่หรือเน้ือที่ที่ทําการรังวัดใหมแตกตางกับรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินเน่ืองจากการครอบครอง ใหหมายเหตุ 
ในตนรางแผนที่ดวยหมึกสีแดงวา “ไมสามารถหาหลักฐานครอบลงในรูปแผนที่เดิมได” แลวใหชางรังวัดเสนอความเห็น 
ตอเจาพนักงานที่ดิน เพื่อพิจารณาดําเนินการส่ังแกไขรูปแผนที่หรือเน้ือที่ในโฉนดที่ดินตอไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๖๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีการรังวัดแบงแยกโฉนดที่ดินในนามเดิมไดเน้ือที่ดินคลาดเคลื่อน 
ไปจากขอมูลเดิม ซึ่งเจาของที่ดินกลาวอางวาเน้ือที่ดินสวนที่ลดลงไปนั้น เกิดจาก
พนักงานเจาหนาที่และผูปกครองทองที่รวมกันกันเขตที่ดินของตนใหกลายเปน 
ทางสาธารณประโยชน แมขอเท็จจริงจะปรากฏวามีการปกหลักเขตใหมแทนหลักเขตเกา
ที่สูญหาย แตเม่ือหลักเขตที่ปกใหมดังกลาวมิใชดานที่ติดถนนสาธารณะ การปกหลักเขต
ดังกลาวจึงไมอาจทําใหที่ดินดานที่ติดถนนสาธารณประโยชนเปลี่ยนแปลงไป  ดังน้ัน 
เม่ือมิไดมีการเคลื่อนยายหลักหมุดเขตอ่ืน ๆ อีก และเจาของที่ดินรวมทั้งผูครอบครอง
ที่ดินขางเคียงไดรับรองแนวเขตถูกตอง โดยรับกันวาไมมีการรุกล้ําที่ดินของฝายใดแลว 
การที่ชางรังวัดนําขอมูลที่ไดจากการรังวัดตามสภาพที่ดินที่ปรากฏและมีการรับรอง
ความถูกตองของการรังวัดมาดําเนินการจัดทําแผนที่ ซึ่งเม่ือคํานวณแลวเน้ือที่ดินลดลง
จากเดิม จึงมิใชการรังวัดแบงหักเพื่อใหที่ดินกลายเปนถนนสาธารณะแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๔๓ ตําบลเกาะเกร็ด (เกาะศาลากุน) 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไดยื่นคําขอแบงแยกที่ดินดังกลาวตอสํานักงานที่ดินจังหวัด
นนทบุรี สาขาปากเกร็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดนัดหมายใหผูฟองคดี 
ทําการชี้เขตรังวัด และมอบหมายใหนายชางรังวัดไปทําการรังวัดที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี 
แตเน่ืองจากที่ดินดานทิศตะวันออกของผูฟองคดีจดถนนสาธารณประโยชน ผูถูกฟองคดีที่ ๔  
จึงแจงใหกํานันตําบลเกาะเกร็ด (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) นําชี้เขตและรับรองเขตที่ดินดังกลาวดวย 
และเม่ือถึงวันทําการรังวัดที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดแจงตอผูฟองคดีขอกันเขตที่ดินเพ่ือแบงหัก
เปนถนนสาธารณประโยชน แตผูฟองคดีไมยินยอม ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และนายชางรังวัดจึงได 
ทําการรังวัดตอไป ผลการรังวัดไดเน้ือที่ลดลง ๕ ตารางวา และไดรูปแผนที่แตกตางจากเดิม 
เจาหนาที่จึงไดเสนอเร่ืองดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๔ เพ่ือพิจารณา ซ่ึงตอมาพนักงานเจาหนาที่
ไดมีคําสั่งใหแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่จาก ๔๘ ตารางวา เปน ๔๓ ตารางวา และไดแจงใหผูฟองคดี
ทราบผลการรังวัดแบงแยกในนามเดิมตามคําขอของผูฟองคดี  ตอมา เม่ือผูฟองคดีไปรับ 
โฉนดที่ดินที่ขอแบงแยกจากผูถูกฟองคดีที่ ๔ และพบวาโฉนดที่ดินเดิมซ่ึงมีเน้ือที่ ๔๘ ตารางวา 
ถูกแกไขเปน ๔๓ ตารางวา จึงไดรองเรียนไปยังกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูวาราชการ
จังหวัดนนทบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงผลการตรวจสอบวา เจาหนาที่
ไดปฏิบัติหนาที่โดยถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย และมิไดมีการกันเขตที่ดินของผูฟองคดี
เปนถนนสาธารณประโยชนตามที่รองเรียนแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 



 
 
๕๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่แกไขแผนที่โฉนดที่ดินของผูฟองคดีใหกลับคืน 
สูสภาพเดิม 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา โฉนดที่ดินพิพาทมีเน้ือที่ ๔๘ ตารางวา โดยทิศตะวันออก
จดถนนสาธารณประโยชน ซ่ึงในวันทําการรังวัดแบงแยกที่ดินในนามเดิมออกเปน ๒ แปลง  
ตามคําขอของผูฟองคดีน้ัน นายชางรังวัดทําการรังวัดโดยมีผูฟองคดีและผูครอบครองที่ดิน
ขางเคียงรวมรังวัดและระวังชี้แนวเขตของตน เวนแตเจาของที่ดินขางเคียงเลขท่ีดิน ๑๖๗  
ไมมาระวังแนวเขต ผลปรากฏวาหลักเขตเกาหายไปเพียงหลักเดียว ดานทิศใตติดกับที่ดิน 
เลขที่ ๑๒๒ จึงไดมีการปกหลักใหมแทน ซ่ึงผูฟองคดีและเจาของที่ดินขางเคียงไดรวมกัน 
นําชี้ปกหลักเขต โดยผูฟองคดีใหการรับวาไดอยูรวมในการรังวัดและสังเกตการปกหลักเขต  
แมจะกลาวอางวาไมไดไปดูและชี้เขตดวยตนเองทุกหลักก็ตาม แตก็รับวายืนอยูใกล ๆ  
ในบริเวณนั้น เม่ือมีการปกหลักเขตและหาหลักเขตเดิมครบแลว เจาหนาที่จึงไดปกหลักเขต 
เพ่ือแบงแยกที่ดินเปนสองแปลงตามคําขอและการนําชี้ของผูฟองคดี กรณียอมเห็นไดวา 
การชี้แนวเขตดังกลาว ผูฟองคดีและเจาของที่ดินขางเคียงไดนําชี้และรับรองวาที่ดินของผูฟองคดี
ไมไดรุกล้ําเขาไปยังที่ดินของเจาของที่ดินขางเคียง จึงยอมรับฟงเปนยุติวาหลักเขตที่ดิน 
อยูในตําแหนงที่ถูกตองและเปนตําแหนงเดิม โดยมิไดรุกล้ําที่ดินของฝายใด และภายหลังจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มายังที่ดินพิพาทและขอใหผูฟองคดีแบงหักที่ดินเพ่ือกันเปนทางสาธารณประโยชน 
ซ่ึงผูฟองคดีไมยินยอม ผูถกูฟองคดีที่ ๓ ก็ไดลงนามตามแบบรับรองแนวเขตวาหลักเขตที่พิพาท
ถูกตองตรงตามสภาพที่แทจริง มิไดรุกล้ําที่สาธารณประโยชนตามแบบบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) 
ประกอบกับไมปรากฏวามีการเคลื่อนยายหลักเขตดานทิศตะวันออกซึ่งเปนดานที่ติดกับ 
ทางสาธารณประโยชน  ดังน้ัน เม่ือรับฟงไดวาไมมีการเคลื่อนหมุดหลักเขตที่ดินและผูฟองคดี
รวมทั้งผูครอบครองที่ดินขางเคียงไดรับรองแนวเขตถูกตอง โดยรับกันวาไมมีการรุกล้ําที่ดิน 
ของฝายใดแลว กรณีจึงเห็นไดวาสภาพท่ีดินของผูฟองคดีไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
แมผูฟองคดีจะกลาวอางวาภายหลังจากวันทําการรังวัด ผูฟองคดีไดตรวจพบวามีการปกหลักเขต
ดานที่ดินเลขที่ ๑๒๒ เขามาในเขตที่ดินของผูฟองคดีก็ตาม แตตามรูปแผนที่ทายบันทึกถอยคํา
แกแผนที่ เน้ือที่ ที่ผูฟองคดีลงนามรับรองปรากฏวาหลักเขตเกาที่หายและปกใหมแทน 
อยูทางดานทิศตะวันตก ซ่ึงมิใชดานที่ติดกับถนนสาธารณประโยชน การปกหลักเขตใหม
ดังกลาวจึงไมอาจทําใหที่ดินดานที่ติดถนนสาธารณประโยชนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ 
หมุดหลักเขตดานที่ติดทางสาธารณประโยชนยังคงเปนหมุดหลักเขตเดิม โดยไมปรากฏวา 
มีการยายหลักเขตในระหวางการนําชี้รังวัด และไมมีพยานหลักฐานใดที่จะฟงไดวาการรังวัด 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตามการนําชี้ของผูฟองคดีและผูครอบครองที่ดินขางเคียงผิดพลาด
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คลาดเคลื่อน การที่ชางรังวัดไดนําขอมูลขอเท็จจริงจากการรังวัดตามสภาพที่ดินที่ปรากฏ 
และมีการรับรองความถูกตองของการรังวัดมาดําเนินการจัดทําแผนที่และเห็นวาขอมูล 
การรังวัดที่ดินตามที่รังวัดไดจากสภาพท่ีดินจริง เม่ือคํานวณแลวเนื้อที่ดินไดเปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิม โดยลดลงจาก ๔๘ ตารางวา เปน ๔๓ ตารางวา จึงไดแจงใหผูฟองคดีทราบ 
และบันทึกถอยคําผูฟองคดีไว ซ่ึงตามบันทึกฉบับดังกลาวผูฟองคดีไดแสดงความยินยอม 
แกไขรูปแผนที่ เน้ือที่ จาก ๔๘ ตารางวา เปน ๔๓ ตารางวา และเขตขางเคียงใหเปนไปตาม 
การรังวัดใหมคร้ังน้ีทุกประการโดยไดลงลายมือชื่อตามบันทึกดังกลาว แมผูฟองคดีจะอางวาเปน 
การลงลายมือชื่อเพ่ือใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปไดก็ตาม แตเม่ือโฉนดที่ดินเปนเอกสารสําคัญ
ที่แสดงสิทธิในที่ดิน การลงนามจึงตองพิจารณาดวยความรอบคอบกอนลงนามดวย ขอกลาวอาง
ของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได  อีกทั้ง การท่ีผูฟองคดีไดลงนามรับรองในใบแสดงรูปแผนที่
โฉนดที่ ดินที่แบงแยก (รว. ๙) ซ่ึงไดระบุจํานวนเนื้อที่ ดินทั้งสองแปลงไวชัดเจนวาที่ดิน 
แปลงแบงแยกมีเน้ือที่ดิน ๒๑ ตารางวา ที่ดินคงเหลือมีเน้ือที่ ๒๒ ตารางวา เห็นไดวาผูฟองคดี
ทราบอยูแลววาที่ดินพิพาทเม่ือมีการรังวัดแบงแยกเน้ือที่ดินไดลดลงไป ๕ ตารางวา ซ่ึงผูฟองคดี
ก็มิไดโตแยงคัดคาน การที่ผูฟองคดีกลาวอางวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดสมคบกับ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ แกไขรูปแผนที่เพ่ือใหที่ดินของผูฟองคดีตกเปนถนนสาธารณะโดยปริยาย  
จึงไมอาจรับฟงได 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สภาพที่ดินของผูฟองคดีซ่ึงยังคงมีหลักเขตอยูใน
ตําแหนงเดิมในขณะทําการรังวัดแบงแยก โดยมีการรับรองระวังชี้แนวเขตจากเจาของที่ดิน
ขางเคียงแลว แมการคํานวณเนื้อที่ดินตามรูปแผนที่ที่คํานวณไดจากการรังวัดจะแตกตางไป 
จากเน้ือที่ดินที่ระบุไวตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๔๓ แตเม่ือมิไดมีการเคลื่อนยายหมุดหลักเขต
หรือมีการปกหลักหมุดเขตรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูฟองคดีโดยเฉพาะดานที่ติดกับทาง
สาธารณประโยชน เน้ือที่ดินสวนที่ขาดจึงมิไดเกิดจากการกันแนวเขตรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี
เพ่ือใหเปนทางสาธารณประโยชนตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง  ดังน้ัน เม่ือสภาพที่ดินของผูฟองคดี
ยังคงอยูในสภาพและตําแหนงเดิม โดยไมมีการขยายแนวเขตทางสาธารณะรุกล้ําเขาไป 
ในเขตที่ดินของผูฟองคดี และการรังวัด รวมทั้งการแกไขรูปแผนที่และเนื้อที่ดินใหเปนไปตาม 
ผลการรังวัดไดดําเนินการโดยชอบดวยระเบียบกฎหมายที่เ ก่ียวของ และไมปรากฏวา 
มีการสมยอมกันแลว การดําเนินการรังวัดแบงแยกโฉนดที่ดินในนามเดิมของผูถูกฟองคดี  
จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๓/๒๕๕๕) 
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 กรณีที่ผูถือกรรมสิทธ์ิรวมในที่ดินที่ผูไดมาโดยการครอบครองปรปกษ 
ย่ืนคําขอรังวัดแบงแยกโฉนดที่ดิน ไดคัดคานและขัดขวางการรังวัดที่ดินทุกครั้งที่มี 
การรังวัด ถือเปนการใชสิทธิความเปนเจาของที่ดินครอบไปถึงที่ดินทั้งหมดเพื่อตอสู 
กับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๓๕๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่
พนักงานเจาหนาที่ไดทําการรังวัดแบงแยกที่ดินสวนของผูไดมาโดยครอบครองออก  
โดยมิไดทําการรังวัดรอบแปลง ไมไดแกไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน และอนุโลมใหใช 
รูปแผนที่หลังโฉนดที่ดินและระวางเดิมไปพลางกอนตามแนวปฏิบัติของกรมที่ดิน  
โดยภายหลังทําการรังวัดแบงแยกที่ดินแลวเสร็จ ชางรังวัดไดจําลองรูปแผนที่ที่ได 
จากการรังวัด โดยระบุตําแหนงที่ตั้งของที่ดินและรูปแผนที่ที่แนนอนตามรูปแผนที่
กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งศาลจังหวัดไดรับรองยืนยันวารูปแผนที่แปลงแบงแยกตามรูปแผนที่
กระดาษบางดังกลาววาถูกตองตรงตามคําพิพากษาแลว จึงเปนการดําเนินการเก่ียวกับ
การรังวัดแบงแยกที่ดินเฉพาะสวนซึ่งไดกรรมสิทธ์ิมาโดยการครอบครองปรปกษที่ชอบ
ดวยกฎหมาย 
 เ ม่ือตอมาผู ถือกรรมสิทธ์ิรวมมิไดสงมอบโฉนดที่ ดินใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ตามที่ไดมีหนังสือเรียกใหสงมอบ ยอมถือไดวาโฉนดที่ดินดังกลาวสูญหาย 
การท่ีพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนโฉนดที่ดินเพื่อดําเนินการจดทะเบียน และตอมา 
ไดทําการจดทะเบียนประเภทแบงไดมาโดยการครอบครองตามคําพิพากษาของศาล 
ในใบแทนโฉนดท่ีดิน และไดออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ ดินแปลงแบงแยกดังกลาว  
ถือเปนการใชดุลพินิจในการจดทะเบียนประเภทแบงไดมาโดยการครอบครองและ 
ออกโฉนดที่ดินตามสมควรแกกรณี และเปนการกระทําที่ชอบดวยประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ ตําบลบางพูด 
(ทายโกลน) อําเภอบางกะดี (เชียงราก) จังหวัดปทุมธานี เ น้ือที่ ๙ ไร ๓๑ ตารางวา  
โดยถือกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอ่ืน ๒๑ คน  ตอมา ไดมีการฟองรองเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ดังกลาวตอศาลจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงศาลจังหวัดฯ มีคําพิพากษาวา ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกลาว
เฉพาะสวนดานเหนือทางดานทิศตะวันออกเนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา เปนกรรมสิทธิ์ 
ของนาย ย. (จําเลยที่ ๑) โดยการครอบครองปรปกษ หามนาย อ. และนาง ค. (โจทก)  
และบริวารเขาเก่ียวของ คดีถึงที่สุดตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดฯ  ตอมา นาย ย.  
ไดยื่นคําขอแบงไดมาโดยการครอบครองตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดฯ โดยใหถอยคํา 
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ตามบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖) วา ประสงคขอแบงที่ดินซึ่งตนไดมาโดยการครอบครองปรปกษ 
โดยไดติดตอผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกลาวเพ่ือนําโฉนดที่ดินมาลงชื่อรวมกันแลว  
แตผู มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ รวมไมยินยอม จึงขอใหชางรังวัดทําการรังวัดที่ ดินแบงไดมา 
โดยการครอบครองไปกอน ในภายหลังตนจะไดติดตามเพื่อนําโฉนดที่ดินมาจดทะเบียน 
ตอพนักงานเจาหนาที่ตอไป  หลังจากน้ัน ชางรังวัดไดออกไปทําการรังวัดที่ดินตามคําขอ 
ของนาย ย. ถึง ๓ คร้ัง แตทุกคร้ังก็ไมสามารถทําการรังวัดไดเน่ืองจากผูถือกรรมสิทธิ์รวม 
ในโฉนดที่ดินหลายรายเขาขัดขวางการรังวัด โดยในครั้งที่ ๓ น้ัน ชางรังวัดไดนําหลักฐาน
รายการรังวัดเดิมและรายการรังวัดที่ดินแปลงขางเคียงไปประกอบการรังวัด ซ่ึงนาย ย. ไดนําชี้
เฉพาะสวนที่ไดมาโดยการครอบครองปรปกษ ชางรังวัดจึงไดจําลองรูปแผนที่ที่ไดจากการรังวัด
ตามรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) คํานวณไดเน้ือที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ตรงตามคําพิพากษา 
และอนุโลมใหใช รูปแผนที่หลังโฉนดที่ ดินและระวางเดิมไปพลางกอนตามที่กรมที่ ดิน  
(ผูถูกฟองคดี) ไดวางแนวทางปฏิบัติไว  ตอมา สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไดมีหนังสือ 
ถึงผูฟองคดีแจงวานาย ย. ไดยื่นคําขอจดทะเบียนไดมาซ่ึงที่ดินโดยการครอบครองปรปกษ
เฉพาะสวนของที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๘๖ ตามคําพิพากษาของศาล จึงขอใหผูฟองคดีนําโฉนดที่ดิน
แปลงดังกลาวไปขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน ๓๐ วัน หากพนกําหนดดังกลาว
พนักงานเจาหนาที่จะไดออกใบแทนโฉนดที่ดินเพ่ือจดทะเบียนแบงไดมาโดยการครอบครองปรปกษ
ใหแกนาย ย. ตอไป ในขณะเดียวกันเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไดมีหนังสือถึงผูพิพากษา
หัวหนาศาลจังหวัดฯ พรอมทั้งสงสําเนารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) เพ่ือขอใหพิจารณา
ตรวจสอบวารูปแผนที่แปลงแบงแยกถูกตองตรงตามคําพิพากษาหรือไม ซ่ึงตอมาศาลจังหวัดฯ 
ไดมีหนังสือแจงวารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ถูกตองตรงตามคําพิพากษาแลว เม่ือผูฟองคดี
และผูถือกรรมสิทธิ์ รวมมิไดสงมอบโฉนดที่ ดิน พนักงานเจาหนาที่ จึงไดอาศัยอํานาจ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ เพ่ือดําเนินการจดทะเบียน  
และตอมาไดทําการจดทะเบียนประเภทแบงไดมาโดยการครอบครองปรปกษในใบแทน 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ พรอมทั้งไดออกโฉนดที่ดินแบงแยกเปนโฉนดท่ีดินเลขที่ ๖๘๐๘๙ 
ใหแกนาย ย. และแจงใหผูฟองคดีนําโฉนดที่ดินฉบับเดิมไปมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ 
พรอมกับรับใบแทนโฉนดท่ีดินไปเก็บรักษาไว ผูฟองคดีเห็นวานาย ย. นําชี้เขตที่ดินเกินกวา 
ที่ครอบครองและรุกล้ําเขาไปในเขตบานทั้งหลังของผูฟองคดี  อีกทั้ง เจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดปทุมธานีไดทําการรังวัดโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีเพิกถอนโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๖๘๐๘๙ ที่ออกใหแกนาย ย. และออกโฉนดที่ดินใหมตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 
 
 



 
 
๕๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติตามคําพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ซ่ึงถึงที่สุดแลววา 
เดิมที่พิพาทโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ เน้ือที่ ๙ ไร ๓๑ ตารางวา มีชื่อนาง พ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ 
โดยนาง พ. มีบุตร ๗ คน รวมถึงนาย ส. ดวย หลังจากนาง พ. ถึงแกกรรม ทายาทตกลงใหนาย พ. 
รับโอนที่พิพาทไวแทนทายาทคนอ่ืน ๆ กอน  หลังจากนั้น ไดมีการวัดแบงที่ดินดังกลาวไดเน้ือที่
คนละ ๑ ไร เศษ ซ่ึงนาย ส. ไดเขาครอบครองที่ดินในสวนที่ไดรับตั้งแตน้ันโดยปลูกพืชไร 
และปลูกบานอยูอาศัย หลังจากนาย ส. ถึงแกกรรม นาง ช. บุตรของนาย ส. ก็ครอบครองตอมา 
โดยกอนที่นาง ช. จะถึงแกกรรมไดยกที่ดินดังกลาวใหแกนาย ย. โดยศาลจังหวัดฯ พิจารณาแลว
เห็นวา เม่ือนาย ส. ครอบครองที่พิพาทในสวนที่ไดรับมา จึงเปนการครอบครองในฐานะ 
เจาของกรรมสิทธิ์ และเมื่อครอบครองติดตอกันเปนเวลากวา ๑๐ ป โดยไมมีผูใดโตแยง จึงเปน
การครอบครองโดยสงบและเปดเผย นาย ส. จึงไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปกษ 
นาง ช. ซ่ึงไดครอบครองที่ดินตอมา แมภายหลังจะถูกแยงการครอบครองไปบางสวน คงเหลือเน้ือที่
เพียง ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ก็ยังคงไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินสวนนี้ในฐานะผูสืบสิทธิของนาย ส.  
เม่ือกอนที่นาง ช. จะถึงแกกรรมไดยกที่ดินสวนนี้ใหแกนาย ย. กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว 
จึงตกทอดแกนาย ย. นาย ย. จึงไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษในที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๕๘๖ เฉพาะสวนดานเหนือทางดานทิศตะวันออกเน้ือที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา เม่ือตอมา
นาย ย. ไดยื่นคําขอแบงไดมาโดยการครอบครองปรปกษพรอมกับคําพิพากษาของศาลจังหวัดฯ 
แมขอเท็จจริงจะปรากฏวาพนักงานเจาหนาที่จะไมไดสอบสวนผูมีชื่อในกรรมสิทธิ์รวมเพ่ือใหได
ขอเท็จจริงวาจะยอมใหนาย ย. ลงชื่อรวมในโฉนดที่ดินหรือไมก็ตาม แตเม่ือพิจารณาขอเท็จจริง
จากโฉนดท่ีดินพิพาทและจากการใหถอยคําของนาย ย. ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากคําพิพากษาของศาลจังหวัดฯ แลว จะเห็นไดวา ผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวม
ในที่ดินทั้ง ๒๑ คน ซ่ึงรวมทั้งผูฟองคดีดวยลวนแลวแตเปนเครือญาติกัน และไดเขามาเก่ียวของ
ในคดีแพงของศาลจังหวัดฯ หากฝายผูถือกรรมสิทธิ์รวมทั้ง ๒๑ คน รวมถึงผูฟองคดีมีเจตนา 
ที่จะใหนาย ย. เขาชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดิน ก็ยอมสามารถกระทําไดดวยการแสดง
ความจํานงทําความตกลงกับนาย ย. ได แตผูถือกรรมสิทธิ์รวมคนอ่ืน ๆ กลับเขาขัดขวางคัดคาน
การรังวัดที่ดินทุกครั้งที่มีการรังวัด กรณีจึงมีเหตุอันควรและเพียงพอที่จะรับฟงไดวาเปนกรณีที่
ไมอาจตกลงกันไดอยางแนแท และเปนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่จะตองทําการรังวัดแบงแยก
ที่ดินเฉพาะสวนที่นาย ย. ไดมาโดยการครอบครองปรปกษ และออกโฉนดที่ดินแปลงแบงแยก 
ใหแกนาย ย. ตอไปตามขอ ๘๖๘ (๑) และ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
                                                            

๖๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ขอ ๘ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ซ่ึงไดมาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๘๒ ใหดําเนินการดังน้ี 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๖๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในชั้นรังวัดแบงแยกที่ดินเฉพาะสวนของนาย ย. 
พนักงานเจาหนาที่ ได นัดทําการรังวัดที่ ดินรวมสามครั้ง ซ่ึงในการรังวัดที่ ดินดังกลาว 
พนักงานเจาหนาที่ไดมีหนังสือแจงใหผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินไประวังชี้แนวเขต
ที่ดิน โดยในหนังสือดังกลาวไดระบุแจงผูถือกรรมสิทธิ์รวมทุกคร้ัง ซ่ึงก็มีผูถือกรรมสิทธิ์รวม
หลายคนมาคัดคานและขัดขวางการรังวัดที่ดิน จนเปนเหตุใหตองเลื่อนการรังวัดออกไปถึง ๒ คร้ัง 
โดยในการรังวัดที่ดินครั้งที่สาม ชางรังวัดไดทําการรังวัดที่ดินตามที่นาย ย. นําชี้ตามแนวเขต 
ที่ครอบครองบริเวณดานเหนือทางดานทิศตะวันออกไดเน้ือที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ซ่ึงตรงตาม
คําพิพากษาของศาลจังหวัดฯ ประกอบกับขณะที่นาย ย . ไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ ในที่ ดิน 
โดยการครอบครองปรปกษ และยื่นคําขอแบงไดมาโดยการครอบครองของโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๔๕๘๖ ปรากฏวามีผูถือกรรมสิทธิ์รวม ๒๑ คน รวมถึงผูฟองคดีดวย  ดังน้ัน การที่ 
ผูถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นไดคัดคานและขัดขวางการรังวัดที่ดินทั้งสามครั้งดังกลาว จึงถือเปน
การใชสิทธิความเปนเจาของที่ ดินครอบไปถึงที่ ดินทั้งหมดซึ่งรวมถึงในสวนที่ผูฟองคดี 
มีกรรมสิทธิ์รวมอยูดวย เพ่ือตอสูกับนาย ย. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๓๕๙๖๙  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น พนักงานเจาหนาที่จึงตองทําการรังวัดแบงแยก

                                                                                                                                                                          
 (๑) ผูไดมาตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่พรอมดวยคําพิพากษา หรือคําส่ังศาลอันถึงที่สุด แสดงวาตน 

มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวน้ัน 
 (๒) ถาผูไดมาไดกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเต็มตามโฉนดที่ดินใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนในประเภทไดมา 

โดยการครอบครอง 
 (๓) ถาโฉนดที่ดินมีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคน แตผูไดมาไดกรรมสิทธิ์เฉพาะสวนหน่ึงสวนใด ใหสอบสวนวา

ตางฝายตางจะยอมใหผูไดมามีชื่อรวมในโฉนดที่ดินหรือไม ถาตกลงกัน ก็ใหจดทะเบียนในประเภทไดมาโดยการครอบครอง 
โดยเติมชื่อผูไดมาลงไปในโฉนดถาไมตกลงกันก็ใหแบงแยกสวนของผูไดมาออก โดยใหผูไดมา และผูมีชื่อในโฉนดที่ดิน 
ที่ยังมีกรรมสิทธิ์อยูไปดู และระวังเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนแลวจดทะเบียนในประเภทแบงไดมาโดยการครอบครอง 

 ถาผูไดมาไดกรรมสิทธิ์เฉพาะสวนของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนไมเต็มตามโฉนดที่ดิน ใหจดทะเบียน 
ในประเภทไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน 

 (๔) ในกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ถาไมไดโฉนดที่ดินมาใหถือวาโฉนดที่ดินสูญหาย ใหเจาพนักงานที่ดิน 
ออกใบแทนโฉนดที่ดิน แลวดําเนินการจดทะเบียนตอไปตามควรแกกรณี ในกรณีเชนวาน้ี โฉนดที่ดินเดิมเปนอันใชไมไดตอไป 

 (๕) ถาผูไดมาไดกรรมสิทธิ์มาไมตรงตามโฉนดที่ดินใหเจาพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินใหใหม 
 เ ม่ือออกโฉนดที่ ดินใหใหมแลว ถาไดโฉนดที่ ดินเดิมมาใหหมายเหตุดวยหมึกแดง  ลงไวในดานหนา 

ของโฉนดเดิม แสดงวาโฉนดที่ดินฉบับน้ันไดมีการออกโฉนดใหมแลวสําหรับกรณีไมไดโฉนดที่ดินเดิมมา ใหระบุไวในประกาศ 
แจกโฉนดที่ดิน แสดงวาไมไดโฉนดที่ดินมาดวย 

 (๖) ถาโฉนดที่ดินน้ันมีการจดทะเบียนผูกพัน เชน จํานอง เชา ภาระจํายอม ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให 
ศาลทราบ เม่ือศาลแจงมาอยางไร ใหปฏิบัติตามควรแกกรณี 

๖๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๕๙ เจาของรวมคนหนึ่ง ๆ อาจใชสิทธิอันเกิดแตกรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพยสินทั้งหมดเพื่อตอสู

บุคคลภายนอก แตในการเรียกรองเอาทรัพยสินคืนน้ัน ทานวาตองอยูในบังคับแหงเงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรา ๓๐๒ แหงประมวล
กฎหมายน้ี 



 
 
๕๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ดินสวนของผูไดมาโดยการครอบครองออก โดยมิไดทําการรังวัดรอบแปลง ไมไดแกไขรูปแผนที่
ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ และอนุโลมใหใชรูปแผนที่หลังโฉนดที่ดินและระวางเดิมไปพลางกอน
ตามที่ผูถูกฟองคดีไดวางแนวทางปฏิบัติไวตามคําส่ังกรมที่ดิน ที่ ๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๐๓ เรื่อง การรังวัดแบงแยกที่ดินเพ่ือการชลประทานตามโครงการของกรมชลประทาน  
และภายหลังทําการรังวัดแบงแยกที่ดินเสร็จแลว ชางรังวัดไดจําลองรูปแผนที่ที่ไดจากการรังวัด 
โดยไดระบุตําแหนงที่ตั้งของที่ดินจํานวนเนื้อที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา และรูปแผนที่ที่แนนอน 
ตามรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว. ๙) ซ่ึงศาลจังหวัดฯ ไดรับรองยืนยันวารูปแผนที่ดังกลาวถูกตอง
ตรงตามคําพิพากษาแลว เม่ือผูถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งรวมถึงผูฟองคดีไมไดสงมอบโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๕๘๖ ใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามที่ไดมีหนังสือเรียกใหสงมอบ ยอมถือไดวาโฉนดที่ดิน
ดังกลาวสูญหาย พนักงานเจาหนาที่จึงไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๘๗๐ และมาตรา ๖๓๗๑ 
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ ขอ ๘ (๔) แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ ออกใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ เพ่ือดําเนินการจดทะเบียน  
และตอมาไดทําการจดทะเบียนประเภทแบงไดมาโดยการครอบครองตามคําพิพากษา 
ของศาลจังหวัดฯ ในใบแทนโฉนดท่ีดินเลขที่ ๔๕๘๖ และออกโฉนดที่ดินสําหรับที่ดินแปลงแบงแยก
ดังกลาวเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๐๘๙ ตําบลบางพูด อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
เน้ือที่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา ใหแกนาย ย. กรณีจึงฟงไดวาการดําเนินการเก่ียวกับการรังวัด
แบงแยกที่ดินเฉพาะสวนของนาย ย. ซ่ึงไดกรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปกษเฉพาะสวน
ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๘๖ และการจดทะเบียนประเภทแบงไดมาโดยการครอบครอง 
รวมทั้ งการออกโฉนดที่ ดินเลขที่  ๖๘๐๘๙  ใหแกนาย  ย .  พนักงานเจาหนาที่ ซ่ึ งเปน
ผูใตบังคับบัญชาของผูถูกฟองคดีไดใชดุลพินิจดําเนินการไปตามสมควรแกกรณีแลว อันถือไดวา 
เปนการกระทําที่ชอบดวยมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๐ (๑)๗๒ มาตรา ๖๓ วรรคหน่ึง และวรรคสอง 

                                                            
๗๐-๗๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 มาตรา ๖๓ โฉนดที่ดินของผูใดเปนอันตราย ชํารุด สูญหายดวยประการใด ใหเจาของมาขอรับใบแทน 
โฉนดที่ดินน้ันได 
 เม่ือไดออกใบแทนไปแลว โฉนดที่ดินเดิมเปนอันยกเลิก เวนแตศาลจะส่ังเปนอยางอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 

  
 

 มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชนแกการรังวัด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
 (๑) เรียกผูมีสิทธิในที่ดินขางเคียงมาระวังแนวเขต และลงช่ือรับทราบแนวเขตที่ดินของตน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๗๘ การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในท่ีดินซ่ึงไดมาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยประการอ่ืนนอกจากนิติกรรมสําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแลว ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับขอ ๘ (๑) (๓) และ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๒/๒๕๕๗) 
 

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 

 ๕.๑ การจดทะเบียนแบงหักที่ดินเปนที่สาธารณประโยชน 
 

  กรณีที่เจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดินประสงคจะแบงแยกที่ดินในนามเดิม  
แตในวันทําการรังวัดไดแจงความประสงคใหมโดยขอใหชางรังวัดทําการรังวัดแบงหัก
ที่ดินดังกลาวเปนทางหลวงแผนดินเพิ่มเติม และตอมาไดย่ืนคําขอแกคําขอแบงแยก 
ในนามเดิมตามแบบ ท.ด. ๙ โดยรับรองวาชางรังวัดไดทําการรังวัดถูกตองตรงตาม 
ความประสงคทุกประการ รวมทั้งไดรับรองความถูกตองของรูปแผนที่ในกระดาษบาง ร.ว. ๙ 
ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบงแยกที่ดินไวชัดเจน เอกสารตาง ๆ ดังกลาวจึงเปนหลักฐาน
ยืนยันเจตนาของเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดิน  ดังน้ัน เม่ือฟงไดวาเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินไดแสดง
เจตนาอุทิศที่ดินบางสวนใหเปนทางหลวงแผนดิน โดยไมปรากฏวาการอุทิศดังกลาว 
เกิดจากการกระทําโดยไมชอบของพนักงานเจาหนาที่ การแสดงเจตนาอุทิศที่ดินใหเปน
ทางหลวงแผนดินจึงมีผลสมบูรณ และทําใหที่ดินขางตนตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
การที่พนักงานเจาหนาที่ ผู มี อํานาจหนาที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ตามมาตรา ๗๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอรังวัด
แบงแยกที่ดินในนามเดิมและแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนของเจาของกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินแลวเห็นวาถูกตอง จึงดําเนินการจดทะเบียนแบงหักที่ดินเปนทางหลวงแผนดิน 
ตามคําขอของเจาของกรรมสิทธ์ิ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. เปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๔๙ 
ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบอ (บางเห้ีย) จังหวัดสมุทรปราการ เน้ือที่ ๘ ไร ๓ ตารางวา  
โดยดานทิศตะวันออกของที่ ดินดังกลาวติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑๑๗  
สายคลองดาน-บางบอ  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. ไดยื่นคําขอรังวัดแบงแยกที่ดิน
ออกเปน ๒ แปลง ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ในวันรังวัดชางรังวัดไดทําการรังวัดแบงแยกในนามเดิมโดยมีหัวหนาหมวดการทางสมุทรปราการ
ซ่ึงเปนตัวแทนนายชางแขวงการทางสมุทรปราการไประวังชี้แนวเขตและตรวจดูหลักเขตแลว
รับรองวา หลักเขตที่ผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. นําชางรังวัดไปปกหลักน้ันถูกตอง ไมมีการรุกล้ํา
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ทางหลวงแผนดินแตอยางใด ซ่ึงในวันดังกลาวผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. ไดใหถอยคําแกคําขอ
ตามแบบ (ท.ด. ๑๖) ตอชางรังวัดวา มีความประสงคใหมใหพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัด 
แบงหักเปนทางหลวงแผนดินดานทิศตะวันออกเพ่ิมอีก ๑ แปลง รวมเปนรังวัดคร้ังน้ี ๓ แปลง  
ซ่ึงเม่ือพนักงานเจาหนาที่รังวัดใหแลว จะไปยื่นแกคําขอใหมในวันจดทะเบียน  หลังจากน้ัน  
ผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. ไดยื่นคําขอแกคําขอแบงแยกในนามเดิมตามแบบ ท.ด. ๙ เดิม  
วามีความประสงคแกคําขอเปนแบงหักทางหลวง ๑ แปลง และแบงแยกในนามเดิม ๒ แปลง 
โดยรับรองวาตามที่ชางรังวัดทําการรังวัดมาน้ันถูกตองตรงตามความประสงคทุกประการ  
และไดลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของรูปแผนที่ในกระดาษบาง (ร.ว. ๙) ซ่ึงแสดง
รายละเอียดการแบงแยกที่ดินไวชัดเจนดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดจดทะเบียนแบงแยกที่ดิน
ออกเปน ๓ แปลง คือ แปลงที่ ๑ แบงแยกเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑๗ เน้ือที่ ๑ งาน 
๙๕ ตารางวา แปลงที่ ๒ แบงแยกเปนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๙๕ เน้ือที่ ๑ งาน  
๖๗ ตารางวา และแปลงที่ ๓ แบงแยกเปนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๙๖ เน้ือที่ ๓ ไร ๑ งาน 
๓๗ ตารางวา คงเหลือที่ดินแปลงเดิมตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๔๙ เน้ือที่ ๓ ไร ๓ งาน ๔ ตารางวา  
ตอมา ผูฟองคดีทั้งสองไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เพิกถอนการจดทะเบียนแบงหักที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนและโอนที่ดินสวนที่แบงหักออกไป
คืนแกผูฟองคดีทั้งสอง โดยอางวาการแบงหักที่ดินดังกลาวเกิดจากการสําคัญผิดของผูฟองคดีที่ ๑ 
และตอมาผูฟองคดีทั้งสองไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียน
แบงหักที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนและเพิกถอนนิติกรรมการยกที่ดินใหเปนทางหลวงแผนดิน
เฉพาะสวนของผูฟองคดีทั้งสอง และใหโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวคืนใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
หากไมสามารถโอนที่ดินคืนได ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ชดใชราคาที่ดินพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือในวันทําการรังวัดชางรังวัดไดทําการรังวัดแบงแยกในนามเดิม โดยผูฟองคดีที่ ๑ 
และนาย ก. ไดใหถอยคําตอชางรังวัดตามบันทึกถอยคําแกคําขอ (ท.ด. ๑๖) สรุปไดวา ผูฟองคดี
ที่ ๑ และนาย ก. มีความประสงคใหมโดยตองการใหพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดแบงหัก 
เปนทางหลวงแผนดิน ดานทิศตะวันออกเพ่ิมอีก ๑ แปลง รวมเปนรังวัดคร้ังน้ี ๓ แปลง  
และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการรังวัดใหแลว จะไปยื่นขอแกคําขอใหมในวันทําสัญญา 
จดทะเบียนฯ ตอไป โดยขอความทั้งหมดในบันทึกน้ีชางรังวัดเปนผูอานใหฟง โดยผูฟองคดีที่ ๑ 
และนาย ก. ไดเขาใจความโดยตลอดแลว จึงขอลงนามรับรองไวเปนหลักฐานสําคัญตอหนาพยาน 
และทายบันทึกดังกลาวไดแสดงรูปแผนที่การแบงแยกที่ดินแปลงที่ ๑ ทางทิศตะวันออกแบงหัก
เปนทางหลวง แปลงที่ ๒ แปลงที่ ๓ แบงแยกในนามเดิม และแปลงคงเหลืออยูทางดานทิศเหนือ
ไวโดยชัดเจน โดยผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. ไดลงลายมือชื่อในฐานะเจาของที่ดินผูใหถอยคํา  
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นอกจากน้ี ยังปรากฏวาในวันที่ผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. ยื่นคําขอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอแก 
คําขอแบงแยกในนามเดิมตามแบบ (ท.ด. ๙) โดยระบุวามีความประสงคแกคําขอเปนแบงหัก
ทางหลวง ๑ แปลง และแบงแยกในนามเดิม ๒ แปลง ซ่ึงในวันทําการรังวัดไดแจงความประสงค
แกชางรังวัดใหดําเนินการใหแลว และรับรองวาชางรังวดัทําการรังวัดถูกตองตรงตามความประสงค
ทุกประการ โดยผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. ไดลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังกลาวรวมทั้งไดลงชื่อ
รับรองความถูกตองของรูปแผนที่ในกระดาษบาง (ร.ว. ๙) ซ่ึงแสดงรายละเอียดการแบงแยก
ที่ดินไวชัดเจนโดยแสดงการแบงแยกที่ดินแปลงที่ ๑ แบงหักเปนทางหลวงแผนดิน เน้ือที่ ๑ งาน 
๙๕ ตารางวา แปลงที่ ๒ และแปลงที่ ๓ แบงแยกในนามเดิม เน้ือที่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา และ
เน้ือที่ ๓ ไร ๑ งาน ๓๗ ตารางวา ตามลําดับ และรับรองวาตามที่เจาพนักงานไดทําการรังวัดมาน้ัน 
ถูกตองตรงกับความประสงคทุกประการ เอกสารดังกลาวจึงเปนหลักฐานยืนยันเจตนาของ 
ผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. ที่ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จดทะเบียนแบงแยกที่ดินออกเปน ๓ แปลง 
จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. ไดแสดงเจตนาอุทิศที่ดินแปลงที่ ๑ ดานทิศตะวันออก 
ใหเปนทางหลวงแผนดิน และเม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงหรือหลักฐานใด ๆ วา ในการอุทิศที่ดิน
ดังกลาวเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดกระทําการโดยมิชอบ มีเจตนาทุจริตหรือหลอกลวง
ทําใหผูฟองคดีที่ ๑ และนาย ก. สําคัญผิด การแสดงเจตนาอุทิศที่ดินดังกลาวจึงมีผลสมบูรณ และ
ทําใหที่ดินขางตนตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่
ผูมีอํานาจหนาที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๗๑๗๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
ไดตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอรังวัดแบงแยกที่ดินในนามเดิมและแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
ของผูฟองคดีที่ ๑ แลวเห็นวา ถูกตองตามมาตรา ๗๙ วรรคหน่ึง๗๔ ประกอบมาตรา ๖๙ ทวิ  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงดําเนินการจดทะเบียนแบงหักที่ดินตามโฉนดที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ 
และนาย ก. เน้ือที่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา เปนทางหลวงแผนดิน จึงเปนการกระทําที่ชอบ 

                                                            
๗๓-๗๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 มาตรา ๗๑ ใหเจาพนักงานที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาน้ัน 
 ในกรณีที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช 
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแลว ใหเจาพนักงานที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับอสังหาริมทรัพย 
ที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาอ่ืนไดดวย เวนแตการจดทะเบียนที่ตองมีการประกาศหรือตองมี
การรังวัด  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๗๙ ผูมีสิทธิในที่ดินประสงคจะแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลงหรือรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปน 
แปลงเดียวกัน ใหยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินน้ันตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๕๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยกฎหมาย และไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสอง  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๖/๒๕๕๖) 
 

 ๕.๒ การจดทะเบียนสิทธิเก่ียวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยมรดก 
 

  แบบหมายเลข  ๓  เปนหนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่ ว า 
ไดทําประโยชนในที่ดินแลวเชนเดียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชนตามมาตรา ๑ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และมีผลทําใหที่ดินที่มีหลักฐานดังกลาวสามารถโอน 
ใหแกกันได  ดังน้ัน เม่ือผูเปนเจาของที่ดินตามหลักฐานดังกลาวไดแจงการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค. ๑) ตอนายอําเภอทองที่แลว บุคคลดังกลาวจึงไดรับความคุมครองวาเปน 
ผู มีสิทธิครอบครองสืบไป  และเม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาเจาของที่ ดินขางตน 
ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนสิทธิครอบครองใหแกผูใดแลว จึงตองดวย 
ขอสันนิษฐานของกฎหมายวาเจาของที่ดินดังกลาวเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดิน 
แปลงพิพาทโดยชอบดวยกฎหมาย และเม่ือตอมาบุคคลดังกลาวถึงแกความตาย  
ที่ดินแปลงน้ันยอมเปนทรัพยมรดกตกทอดแกทายาทผูมีสิทธิรับมรดก  ดังน้ัน การที่
ผูจัดการมรดกที่ดินพิพาทตามคําสั่งศาลนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน 
แบบหมายเลข  ๓  ดังกลาว  พรอมคําสั่ งศาล  ไปย่ืนคําขอจดทะเบียนลงชื่อตน 
เปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาลในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ และเจาพนักงานที่ดิน 
ซึ่งสอบสวนสิทธิและความสามารถของผูขอ ตลอดจนพิจารณาเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวาถูกตอง  จึงทําการจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกดังกลาวในหลักฐาน 
แบบหมายเลข ๓ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เดิมที่ดินพิพาทมีนาย ส. บิดาของผูฟองคดี เปนผูครอบครองและทําประโยชน 
โดยมีหลักฐานสําหรับที่ดินเปนใบเหยียบย่ํา  ตอมา นาย ส. ไดขอคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่
วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว โดยทําสวนผลไมและสวนยางพารา และไดที่ดินมาเม่ือวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๔๘๖ ซ่ึงนายอําเภอไดใหคํารับรองโดยนําที่ดินขึ้นทะเบียน และออกใบสําคัญให 
เปนหลักฐานตามแบบหมายเลข ๓ เลม ๑ หนา ๒ สารบบเลม ๑ ก. หนา ๑๗ หมูที่ ๒ ตําบลปากอ 
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๔๙๔ เน้ือที่ ๓๖ ไร  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๔๙๘ นาย ส. และผูฟองคดีไดรวมกันแจงการครอบครองที่ดินแปลงพิพาท 
ตอนายอําเภอทองที่วาไดที่ดินมาโดยขอจับจองตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๔ สภาพที่ดินทําสวนยางพารา  
 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขึ้นทะเบียนการทําประโยชนที่ดินแลวตามใบสําคัญทะเบียน เลม ๑ หนา ๒ ปรากฏตาม
หลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)  หลังจากน้ัน นาย ส. ไดถึงแกความตาย  
และศาลจังหวัดพังงาไดมีคําสั่งตั้งนางสาว ป. (บุตร) เปนผูจัดการมรดก  ตอมา นางสาว ป.  
ไดนําหลักฐานแบบหมายเลข ๓ และคําสั่งศาลไปยื่นคําขอจดทะเบียนลงชื่อตนเปนผูจัดการมรดก
ตอสํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ไดทําการสอบสวนผูขอ และจดทะเบยีนลงชือ่
นางสาว ป. เปนผูจัดการมรดกในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ โดยไมไดประกาศการขอจดทะเบียน
เพ่ือใหมีผูคัดคานแตอยางใด ผูฟองคดีเห็นวาการที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดจดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เปนผูจัดการมรดก
ในแบบหมายเลข ๓ ทําใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีชื่อในหลักฐาน ส.ค. ๑ และเปนผูมีสิทธิครอบครอง
ในที่ดินแปลงพิพาท เน่ืองจากนาย ส. ไดโอนสิทธิครอบครองในที่ดินใหแกผูฟองคดีแลว  
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหเพิกถอนการจดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เปนผูจัดการมรดกในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ 
เพ่ือใหผูฟองคดีมีชื่อเปนผูถือสิทธิครอบครองในที่ดินตามหลักฐานแบบแจงการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค. ๑) 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่แบบหมายเลข ๓ เปนหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่พนักงานเจาหนาที่
ออกใหแกผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหจับจองที่ดินตามหลักฐานใบเหยียบย่ํา หรือผูซ่ึงไดครอบครองและ
ทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันใชพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
โดยมิไดรับอนุญาต โดยบุคคลดังกลาวไดพิสูจนตอพนักงานเจาหนาที่แลววา ไดทําประโยชน 
ในที่ดินดังกลาวตามสมควรแกสภาพของท่ีดินในทองถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ทําประโยชน  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๐๗๕ และมาตรา ๑๓๗๖ แหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๖)ฯ 
ประกอบกับขอ ๑๑ และขอ ๒๕ ของกฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และเมื่อพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใชบังคับ พนักงานเจาหนาที่ก็ยังมีอํานาจ 
 

                                                            
๗๕-๗๖ พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 มาตรา ๑๐ ที่ดินที่ไดอนุญาตใหจับจองไปน้ัน จะโอนไมได เวนแตจะตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมโดยทางมฤดก 

แตเม่ือท่ีดินน้ันไดรับคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนแลว จ่ึงจะโอนได 
 มาตรา ๑๓ ผูใดไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันใชพระราชบัญญัติน้ี โดยมิไดรับอนุญาต 
หรือหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนไวเปนหลักฐานภายในเวลากําหนดที่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร 
แตมิใหนอยกวาหน่ึงป 



 
 
๕๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกแบบหมายเลข ๓ ใหแกบุคคลที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย 
มากอนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๖)ฯ ใชบังคับ ผูรับโอนที่ดินดังกลาว  
และผูที่ ได รับตราจองและใบเหยียบย่ําไวแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๗๗ และมาตรา ๗๗๘  
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประกอบกับขอ ๑๗๙ และขอ ๕๘๐ ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) และขอ ๓๘๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ ดินฯ  ดังน้ัน แบบหมายเลข ๓ จึงหมายถึง 
 
 
                                                            

๗๗-๗๘ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 มาตรา ๖ บุคคลท่ีครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูโดยชอบดวยกฎหมายกอนวันที่พระราชบัญญัติ 
ออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใชบังคับ และผูรับโอนที่ดินดังกลาว ใหมีสิทธิขอรับโฉนดที่ดินตามบท 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับบุคคลที่ครอบครองที่ดินตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช 
๒๔๗๙ ใชบังคับเปนตนมา และกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ถาไมดําเนินการใหชอบดวยกฎหมายที่ใชบังคับอยู 
ในขณะน้ัน การออกโฉนดที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และใหพระราชบัญญัติออกโฉนด
ที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ คงใชบังคับตอไป 
 มาตรา ๗ ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจองไวแลวตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
และยังมิไดรับคํารับรองวา ไดทําประโยชนแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาผูไดรับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอ 
คํารับรองจากนายอําเภอไดจนกวาจะครบกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวัน นับจากวันส้ินสุดเวลาแหงการจับจองตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว 
 ในกรณีระยะเวลาแหงการจับจองดังกลาวในวรรคแรกสิ้นสุดลง กอนวันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ  
หากปรากฏวาการทําประโยชนจากท่ีดินที่ไดรับอนุญาตใหจับจองอยูในสภาพที่จะพึงขอคํารับรองวา ไดทําประโยชนดังกลาวแลวได 
ใหยื่นคําขอตอนายอําเภอเพื่อขอคํารับรองเสียภายในกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ  
เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาท่ีดินน้ันปลอดจากการจับจอง เวนแตนายอําเภอไดมีคําส่ังผอนผันใหเปนการเฉพาะราย 

๗๙-๘๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ขอ ๑ บุคคลที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายกอนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน 
(ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใชบังคับ ผูรับโอนที่ดินดังกลาว และผูที่ไดรับตราจองและใบเหยียบย่ําไวแลว แตยังไมมี 
คํารับรองวา “ไดทําประโยชนแลว” ถาประสงคจะไดคํารับรองใหยื่นคําขอคํารับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๑  
ทายกฎกระทรวงน้ี หรือตามแบบหมายเลข ๕ ทายกฎกระทรวงเกษตราธิการออกตามความในพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน 
(ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา 
กิ่งอําเภอทองที่ 
 ขอ ๕ เม่ือไมมีผูคัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวในขอ ๔ ก็ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอออกหนังสือรับรองการทําประโยชนตามขอ ๓ แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๘๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ขอ ๓ แบบหนังสือรับรองการทําประโยชนใหทําตามแบบ น.ส. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ หรือแบบหมายเขต ๓  

ทายกฎกระทรวงเกษตราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลวเชนเดียวกับหนังสือ 
รับรองการทําประโยชนตามมาตรา ๑๘๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และมีผลทําใหที่ดินที่มี
หนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินเปนแบบหมายเลข ๓ สามารถโอนใหแกกันไดตามมาตรา ๑๐ 
แหงพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉะบับที่ ๖)ฯ และมาตรา ๙๘๓ แหงพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดินฯ เม่ือนาย ส. ซ่ึงเปนเจาของที่ดินตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓  
และไดแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ตอนายอําเภอทองที่แลว นาย ส. จึงไดรับความคุมครอง
วาเปนผูมีสิทธิครอบครองสืบไป  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๘๔ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดินฯ ประกอบกับมาตรา ๔๘๕ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน   ดังนั้น เม่ือไมปรากฏพยานหลักฐานวา 
นาย ส. ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนสิทธิครอบครองตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ 
ใหแกผูฟองคดี ประกอบกับการแจงการครอบครองที่ดินไมกอใหเกิดสิทธิขึ้นใหมแกผูฟองคดี 
แตอยางใด กรณีจึงตองดวยขอสันนิษฐานของกฎหมายวา นาย ส. เปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดิน 
 
 

                                                            
๘๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “หนังสือรับรองการทําประโยชน” หมายความวา หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๘๓-๘๔ พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 มาตรา ๕ ใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยไมมี
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงการครอบครองท่ีดินตอนายอําเภอทองที่ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 วรรคสอง (ยกเลิก) 
 การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไมกอใหเกิดสิทธิข้ึนใหมแกผูแจงแตประการใด 
 มาตรา ๙ ที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวา ไดทําประโยชนแลว ใหโอนกันได 

๘๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๔ ภายใตบังคับมาตรา ๖ บุคคลใดไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองในที่ดิน กอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ 
ใหมีสิทธิครอบครองสืบไปและใหคุมครองตลอดถึงผูรับโอนดวย 
 มาตรา ๖ นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน หากบุคคลน้ันทอดท้ิงไมทําประโยชนในที่ดินหรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลา เกินกําหนดเวลา 
ดังตอไปน้ี 
 (๑) สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปติดตอกัน 
 (๒) สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาปติดตอกัน 
 ใหถือวาเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะสวนที่ทอดท้ิงไมทําประโยชนหรือที่ปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา  
เม่ืออธิบดีไดยื่นคํารองตอศาล และศาลไดส่ังเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาว ใหที่ดินน้ันตกเปนของรัฐเพ่ือดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายน้ีตอไป 



 
 
๕๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แปลงพิพาทโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๗๓๘๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เม่ือตอมานาย ส. ไดถึงแกความตาย ที่ดินแปลงพิพาทจึงเปนทรัพยมรดกตกทอดแกทายาท 
ผูมีสิทธิรับมรดก ตามมาตรา ๑๕๙๙๘๗ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับขอเท็จจริง
ปรากฏวา ศาลจังหวัดฯ ไดมีคําสั่งตั้งนางสาว ป. เปนผูจัดการมรดกของนาย ส. เม่ือนางสาว ป. 
ไดนําคําสั่งศาลจังหวัดฯ และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ยื่นคําขอ
จดทะเบียนลงชื่อตนเปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาลตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่
ไดทําการสอบสวนถึงสิทธิและความสามารถของผูขอ ตลอดจนพิจารณาเอกสารหลักฐาน 
ตามควรแกกรณีแลวเห็นวาถูกตอง ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงทําการจดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป.  
เปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาลจังหวัดฯ ในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ได โดยไมจําตอง
ประกาศการขอจดทะเบียนเพ่ือใหมีผูคัดคานกอนการจดทะเบียนแตอยางใด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒ 
วรรคหนึ่ง๘๘ ประกอบกับมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง๘๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การดําเนินการ 
จดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกตามคําส่ังศาลจังหวัดฯ ดังกลาว จึงเปนการใชดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๓๙/๒๕๕๖) 
 
 
 

                                                            
๘๖-๘๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๗๓ ถาทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพยที่ไดจดไวในทะเบียนที่ดิน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคล 

ผูมีชื่อในทะเบียนเปนผูมีสิทธิครอบครอง 
 มาตรา ๑๕๙๙ เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลน้ันตกทอดแกทายาท 
 ทายาทอาจเสียไปซ่ึงสิทธิในมรดกไดแตโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
๘๘-๘๙ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๗๔ ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา ๗๑ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคูกรณี และเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน 
แลวใหพนักงานเจาหนาท่ี ดําเนินการไปตามควรแกกรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๘๒ ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนลงช่ือผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหยื่นคําขอพรอมดวย
นําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินน้ัน และหลักฐานการเปนผูจัดการมรดกมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ ถาเปน
ผูจัดการมรดกโดยคําส่ังศาล ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามคําขอ แตถาเปนผูจัดการมรดกในกรณีอื่น  
ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และใหนําความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม เม่ือไมมี 
ผูโตแยงใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินน้ันได แตถามีผูโตแยงก็ใหรอเร่ืองไว 
และใหคูกรณีไปฟองรองตอศาล เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดประการใดแลว ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษา 
หรือคําส่ังศาล น้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  เม่ือศาลมีคําสั่งตั้งผูจัดการมรดก บรรดาทายาททั้งหลายยอมหมดสิทธิ 
ที่จะเขาจัดการมรดก เพื่อไมใหเปนการจัดการมรดกซอนอํานาจผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง 
และพนักงานเจาหนาที่ก็ไมอาจจดทะเบียนโอนมรดกตอไปได เน่ืองจากทรัพยมรดก
ทั้งหมดอยูในอํานาจหนาที่ของผูจัดการมรดกที่จะดําเนินการตอไป คําขอโอนมรดก 
ตามพินัยกรรม ตลอดจนคําคัดคานที่พนักงานเจาหนาที่รับไวกอนหนาน้ันยอมถูก
ยกเลิกไปโดยปริยาย  ดังน้ัน การท่ีภายหลังจากศาลมีคําสั่งตั้งผูจัดการมรดกแลว  
เจาพนักงานที่ดินยังคงพิจารณาคําขอโอนที่ดินมรดกพิพาทที่มีการย่ืนไวกอนหนาน้ัน
โดยบุคคลอ่ืน และไดทําการสอบสวนและมีคําสั่งเปรียบเทียบตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินตอไป โดยมิไดมีคําสั่งยกเลิกคําขอโอนมรดกที่ดินดังกลาว จึงเปนการกระทํา 
โดยไมมีอํานาจ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  นาย ว. เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งอยูในตําบลหนองผึ้งและตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๘ แปลง สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนภรรยาของนาย ว. 
กอนที่นาย ว. จะถึงแกความตาย นาย ว. ไดแจงใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอสารภี
บันทึกในรายงานประจําวันโดยสรุปวา ที่ดินในตําบลหนองผึ้งทุกแปลงใหเปนของพี่ชายเพียงผูเดียว 
และหากผูแจงถึงแกความตายก็ใหทรัพยสินในสวนของผูแจงตกใหแกพ่ีชายของผูแจง หามภริยา
เขามาเก่ียวของกับทรัพยสินของผูแจง  ตอมา เม่ือนาย ว. ถึงแกความตาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดยื่นคํารองขอเปนผูจัดการมรดกตอศาลจังหวัดเชียงใหม แตนาย ป. พ่ีชายของนาย ว. ยื่นคํารอง
คัดคาน ปรากฏวาศาลจังหวัดฯ มีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูจัดการมรดก นาย ป. จึงไดฟอง
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอศาลจังหวัดฯ ขอใหมีคําพิพากษาวา บันทึกที่นาย ว. ทําไวที่สถานีตํารวจ 
เปนพินัยกรรมที่ไดยกทรัพยสินใหกับนาย ป. แตเพียงผูเดียว และตัดมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
รับมรดก  หลังจากน้ัน นาย ป. ไดถึงแกความตาย แตกอนตายไดทําพินัยกรรมใหผูฟองคดีทั้งสอง
เปนผูจัดการมรดกและยกทรัพยสินรวมทั้งที่ดินจํานวน ๘ แปลง ดังกลาวใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
ผูฟองคดีทั้งสองจึงไดยื่นคําขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินดังกลาวตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม สาขาสารภี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยื่นคัดคาน โดยขอใหลงชื่อ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในทะเบียนดวย เน่ืองจากเปนผูจัดการมรดกของนาย ว. ตามคําสั่งศาลจังหวัดฯ 
ปรากฏวาภายหลังจากประกาศขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินครบกําหนด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งสองกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ มาพบ เพ่ือทําการสอบสวนเปรียบเทียบ
ตามมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แตทั้งสองฝายไมสามารถตกลงกันได ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
 



 
 
๕๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงมีคําสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโตแยงการรับมรดก และตอมาไดสั่งเปรียบเทียบใหเปนไปตาม
คําขอโตแยงคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งสอบสวน
เปรียบเทียบของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับจดทะเบียนโอนที่ดินทั้ง ๘ แปลง 
ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
  ตอมา ในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน ศาลจังหวัดฯ 
ไดมีคําพิพากษาในคดีระหวางนาย ป. โดยผูฟองคดีทั้งสอง กับผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา บันทึก 
ที่นาย ว. ทําไวกับเจาพนักงานตํารวจ เปนพินัยกรรมยกทรัพยสินเปนของนาย ป. เพียงผูเดียว 
และตัดมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนภริยาไดรับมรดกของนาย ว. และตอมาศาลอุทธรณ 
มีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลจังหวัดฯ คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา  
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ศาลปกครองช้ันตนมีคําพิพากษาแลว ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษา 
ในคดีระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๒ กับผูฟองคดีทั้งสองวา ใหเพิกถอนผูถูกฟองคดีที่ ๒ จากการเปน
ผูจัดการมรดกของนาย ว. และใหตั้งผูฟองคดีทั้งสองเปนผูจัดการมรดกของนาย ว. รวมกัน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย 
ของนาย ว. ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนทายาทโดยธรรมของนาย ว. ตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคสอง๙๐  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงมีสิทธิไดรับมรดกในทรัพยสินสวนที่นาย ว. มิไดทํา
พินัยกรรมยกใหผูใด หรือทําพินัยกรรมไวแตพินัยกรรมนั้นไมมีผลทั้งหมดหรือแตบางสวน 
 
 
 
 

                                                            
๙๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทาน้ัน และภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แตละลําดับมีสิทธิ

ไดรับมรดกกอนหลังดังตอไปน้ี คือ 
 (๑) ผูสืบสันดาน 
 (๒) บิดามารดา 
 (๓) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
 (๔) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 
 (๕) ปู ยา ตา ยาย 
 (๖) ลุง ปา นา อา 
 คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูน้ันก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา ๑๖๓๕ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๗๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๑๖๒๐๙๑ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน และแมวาผูฟองคดีทั้งสองจะอางวานาย ว. 
ไดทําพินัยกรรมตามรายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐานสถานีตํารวจภูธร อําเภอสารภี  
โดยยกที่ดินพิพาททั้ง ๘ แปลง ใหกับนาย ป. อันเปนการตัดผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิใหรับมรดกก็ตาม 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังคงโตแยงอยูวารายงานประจําวันดังกลาวมิใชพินัยกรรม ปรากฏตามคดี
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รองขอเปนผูจัดการมรดกตอศาลจังหวัดฯ และคดีที่นาย ป. ฟองขอให 
ศาลจังหวัดฯ พิพากษาวารายงานประจําวันขางตนเปนพินัยกรรม กรณีจึงยังไมอาจถือไดวา
รายงานประจําวันที่ผูฟองคดีทั้งสองกลาวอางมีผลเปนพินัยกรรม ในอันที่จะตัดมิใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ รับมรดกที่ดินไดตามมาตรา ๑๖๐๘๙๒ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว และไมแนชัดวาที่ดิน
ที่พิพาทจะตกแกผูรับพินัยกรรมหรือตกแกทายาทโดยธรรมโดยผลของมาตรา ๑๖๒๐ ขางตน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงยังคงเปนทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกของนาย ว. อยูในขณะยื่น 
คําคัดคาน ประกอบกับศาลจังหวัดฯ มีคําส่ังตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูจัดการมรดกของนาย ว. 
ซ่ึงมีสิทธิและหนาที่ที่จะทําการอันจําเปน เพ่ือใหการเปนไปตามคําส่ังแจงชัดหรือโดยปริยาย 
แหงพินัยกรรม และเพ่ือจัดการมรดกทั่วไป หรือเพ่ือแบงปนทรัพยมรดกตามมาตรา ๑๗๑๙๙๓ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงสามารถยื่นคําโตแยงคัดคาน
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการไดมาซ่ึงที่ดินโดยทางมรดกตามคําขอของผูถูกฟองคดี
ทั้งสองตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตามมาตรา ๘๑ วรรคสาม๙๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

                                                            
๙๑-๙๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๖๐๘ เจามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิใหรับมรดกก็ไดแตดวยแสดงเจตนาชัดแจง 
 (๑) โดยพินัยกรรม 
 (๒) โดยทําเปนหนังสือมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่ 
 ตัวทายาทผูถูกตัดมิใหรับมรดกน้ันตองระบุไวใหชัดเจน 

แตเม่ือบุคคลใดไดทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยมรดกเสียทั้งหมดแลว ใหถือวาบรรดาทายาทโดยธรรมผูที่มิได
รับประโยชนจากพินัยกรรม เปนผูถูกตัดมิใหรับมรดก 

มาตรา ๑๖๒๐ ถาผูใดตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไวหรือทําพินัยกรรมไวแตไมมีผลบังคับได ใหปนทรัพยมรดก
ทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายน้ันตามกฎหมาย 

 ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมน้ันจําหนายทรัพยหรือมีผลบังคับไดแตเพียงบางสวน 
แหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย 
 มาตรา ๑๗๑๙ ผูจัดการมรดกมีสิทธิและหนาที่ที่จะทําการอันจําเปน เพื่อใหการเปนไปตามคําส่ังแจงชัด 
หรือโดยปริยายแหงพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยท่ัวไปหรือเพื่อแบงปนทรัพยมรดก 

๙๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๘๑ การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาโดยทางมรดก ใหผูไดรับมรดกนําหลักฐาน
สําหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพรอมดวยหลักฐานในการไดรับมรดกมายื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 
ถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยูกับบุคคลอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวน้ันได 
 เม่ือพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อไดวาผูขอเปนทายาทแลว ใหประกาศโดยทําเปนหนังสือ
ปดไวในที่เปดเผยมีกําหนดสามสิบวัน ณ สํานักงานที่ดิน สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ สํานักงานเทศบาล  
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานัน ที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่อสังหาริมทรัพยซ่ึงตั้งอยู 



 
 
๕๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิ
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดมาทางมรดกตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสองตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินอยูน้ัน ศาลจังหวัดฯ มีคําสั่งแตงตั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูจัดการ
ทรัพยมรดกซ่ึงรวมถึงที่ดินแปลงพิพาทดวย บรรดาทายาททั้งหลายยอมหมดสิทธิที่จะเขาจัดการ
มรดกซ่ึงรวมถึงผูฟองคดีทั้งสองดวย  เพราะมิฉะน้ัน ก็จะเปนการจัดการมรดกซอนอํานาจ
ผูจัดการมรดกที่ศาลต้ัง และแมในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ศาลอุทธรณ 
จะไดมีคําพิพากษาใหถอนผูถูกฟองคดีที่ ๒ จากการเปนผูจัดการมรดกของนาย ว. และตั้งให 
ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูจัดการมรดกของนาย ว. รวมกันแลวก็ตาม แตก็ไมอาจถือไดวาในขณะที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาออกคําสั่งที่พิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิใชผูจัดการมรดกตามคําสั่ง 
ศาลจังหวัดฯ แตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจดําเนินการจดทะเบียนโอนมรดกใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสองตามวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดินอีกตอไปได 
ซ่ึงประเด็นปญหาการจดทะเบียนโอนมรดกนี้ กรมที่ดินเคยตอบขอหารือตามหนังสือกรมที่ดิน  
ที่ มท ๐๗๑๒.๑/๒๑๖๐๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ และ ที่ มท ๐๕๑๕/๑๓๘๕๔ ลงวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๔๖ สรุปไดวา เม่ือศาลมีคําสั่งตั้งผู จัดการมรดก บรรดาทายาททั้งหลาย 
ยอมหมดสิทธิที่จะเขาจัดการมรดก  เพราะมิฉะน้ัน จะเปนการจัดการมรดกซอนอํานาจ 
ผูจัดการมรดกที่ศาลตั้ง พนักงานเจาหนาที่ไมอาจจดทะเบียนโอนมรดกตอไปได เน่ืองจาก
ทรัพยมรดกทั้งหมดอยูในอํานาจหนาที่ของผูจัดการมรดกที่จะดําเนินการตอไป คําขอโอนมรดก
ตามพินัยกรรม คําคัดคานที่พนักงานเจาหนาที่ไดรับไว รวมถึงการสอบสวนเปรียบเทียบ 
และสั่งการไปแลวยอมถูกยกเลิกไปโดยปริยาย การจัดการมรดกอยางไรตอไปเปนอํานาจหนาที่
ของผูจัดการมรดก หากผูจัดการมรดกจัดการไมชอบ ทายาทก็สามารถไปใชสิทธิทางศาลวากลาว
กันเองได  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของกรมที่ดินยอมตองผูกพันตามหนังสือ
                                                                                                                                                                          
และบริเวณที่อสังหาริมทรัพยน้ันแหงละหน่ึงฉบับ และใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือสงประกาศดังกลาวใหบุคคลท่ีผูขอแจงวา
เปนทายาททุกคนทราบเทาที่จะทําได หากไมมีทายาทซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกโตแยงภายในกําหนดเวลาที่ประกาศและมีหลักฐาน
เปนที่เชื่อไดวาผูขอมีสิทธิไดรับมรดกแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนใหตามที่ผูขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิ
ตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่มีทายาทซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกโตแยง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนคูกรณีและเรียกบุคคลใด ๆ 
มาใหถอยคํา หรือส่ังใหสงเอกสารที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน และใหพนักงานเจาหนาที่เปรียบเทียบ ถาเปรียบเทียบไมตกลง 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีส่ังการไปตามที่เห็นสมควร 
 เม่ือพนักงานเจาหนาที่ส่ังประการใดแลว ใหแจงใหคูกรณีทราบ และใหฝายที่ไมพอใจไปดําเนินการฟองตอศาล
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง หากผูน้ันมิไดฟองตอศาลและนําหลักฐานการยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองเกี่ยวกับ
สิทธิในการไดรับมรดกมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ใหดําเนินการไปตามที่พนักงานเจาหนาที่ส่ัง 
 ในกรณีที่ทายาทไดยื่นฟองตอศาลภายในกําหนดเวลาตามความในวรรคสี่ หรือทายาทอื่นซ่ึงมีสิทธิไดรับมรดก 
ไดฟองคดีเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดกตอศาลกอนที่พนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการไดมาโดยทางมรดก 
เม่ือผูน้ันนําหลักฐานการยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่ระงับการจดทะเบียนไว 
เม่ือศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังถึงที่สุดประการใดก็ใหดําเนินการไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังน้ัน 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว ที่กําหนดใหคําขอโอนมรดกตามพินัยกรรม ตลอดจนคําคัดคานที่พนักงานเจาหนาที่ 
รับไวยอมถูกยกเลกิไปโดยปริยาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจที่จะดําเนินการสอบสวนเปรียบเทียบ
หรือส่ังการตามที่เห็นสมควรตามความในมาตรา ๘๑ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
อีกตอไปได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงดําเนินการสอบสวนและสั่งเปรียบเทียบใหเปนไปตาม
คําโตแยงคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการออกคําสั่งโดยไมมีอํานาจและไมชอบ 
ดวยกฎหมาย สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะขอจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในที่ดินพิพาท
ไดเพียงใด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามมาตรา ๘๒  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงบัญญัติไวตางหากจากการขอจดทะเบียนรับโอนมรดก  พิพากษา
ใหเพิกถอนคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสารภี ที่สั่งเปรียบเทียบใหเปนไปตาม 
คําโตแยงคัดคานของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ออกคําสั่งดังกลาว (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๑/๒๕๕๖) 
 

 ๕.๓ การจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิรวม 
 

  ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๓ ก. และการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมเก่ียวกับที่ดินดังกลาวรวมกับอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน แมจะไมมีบทกฎหมายใด
บัญญัติวา เจาของที่ดินและเจาของอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดินที่จะขอจดทะเบียน
จะตองเปนเจาของเดียวกันหรือไมก็ตาม แตเม่ือพิจารณาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แลว 
ยอมเขาใจไดวาจะตองเปนเจาของเดียวกัน  มิฉะน้ัน ยอมไมอาจจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืนในที่ดินรวมกับที่ดินได  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีทั้งสองคงถือกรรมสิทธ์ิรวม 
เฉพาะส่ิงปลูกสราง แตที่ดินมีโฉนดมีเพียงผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูถือกรรมสิทธ์ิ พนักงาน
เจาหนาที่จึงยอมไมอาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายท่ีดินแปลงดังกลาว 
พรอมสิ่งปลูกสรางตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสองภายในวันเดียว โดยไมประกาศ 
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมมีกําหนดสามสิบวันตามกฎกระทรวงขางตนกอนได  
ฉะน้ัน  การที่พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหผูฟองคดีที่  ๑  
ถือกรรมสิทธ์ิรวมในที่ดินกอน หลังจากนั้นจึงใหผูฟองคดีทั้งสองยื่นคําขอขายที่ดิน
พรอมส่ิงปลูกสรางตามแบบ ท.ด. ๑ และพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการจดทะเบียน 
ตามคําขอดังกลาว โดยไมประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกําหนด 
สามสิบวัน จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย กรณีไมอาจถือไดวาเปนการสรางภาระ
ใหแกประชาชนเกินสมควร อันจะเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสอง 



 
 
๕๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙  ตอมา  
ไดรังวัดแบงแยกที่ดินออกไป ๒ แปลง และนําที่ดินสวนที่เหลือไปจดทะเบียนจํานองเปนประกัน 
ไวกับธนาคาร โดยระบุใหสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดินแปลงนี้ในขณะจํานองหรือที่จะมีขึ้น 
ในภายหนาจํานองดวยทั้งสิ้น  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีที่ ๒ และสามี (ผูฟองคดีที่ ๑) ไดปลูกสราง
ตึกแถวบนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นขอจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมไถถอนที่ ดินขางตนตอเจาพนักงานที่ ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกลาวพรอมสิ่งปลูกสรางตึกแถวใหแก
นาง ส. โดยแจงความประสงคใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ แตพนักงาน
เจาหนาที่แจงวาไมสามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหผูฟองคดี
ทั้งสองแลวเสร็จภายในวันเดียวกันได โดยตองมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
มีกําหนดสามสิบวันตามขอ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กอน และไดแนะนําผูฟองคดี 
ทั้งสองวา ถาจะดําเนินการขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางใหแลวเสร็จภายในวันเดียวกันจะตอง 
จดทะเบียนใหผูฟองคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ เสียกอน 
แลวจึงจะดําเนินการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกลาวพรอมส่ิงปลูกสรางได ผูฟองคดีทั้งสอง
ไมเห็นดวย แตมีความจําเปนตองจดทะเบียนใหแลวเสร็จ จึงยินยอมปฏิบัติตามคําแนะนํา 
ของพนักงานเจาหนาที่ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการที่พนักงานเจาหนาที่ใหผูฟองคดีที่ ๒  
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหผูฟองคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เปนการใชดุลพินิจ 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีทั้งสองตองเสียคาภาษีเงินได ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
คาอากรแสตมป และคาธรรมเนียมเพ่ิมเปนเงิน ๒๐,๘๒๕ บาท จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ ดินตามโฉนดที่ ดิน 
เลขท่ี ๑๕๓๒๗๙ ประเภทการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมระหวางผูฟองคดีที่ ๒ กับผูฟองคดีที่ ๑ 
และประเภทการจดทะเบียนขายระหวางผูฟองคดีทั้งสองกับนาง ส. แลวใหดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหแกนาง ส. พรอมทั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสองเปนเงิน ๒๐,๘๒๕ บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่มาตรา ๗๗๙๕ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับขอ ๕ วรรคหน่ึง๙๖ 
และขอ ๖๙๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ในกรณีที่จะตองประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมมีกําหนดสามสิบวันไว ๓ กรณี คือ กรณีที่หน่ึง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๓ ก. 
กรณีที่สอง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดินที่ยังไมมี
โฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๓ ก. และกรณีที่สาม 
การจดทะเบยีนสิทธแิละนิตกิรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในทีดิ่นที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน 
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๓ ก. ในกรณีไมรวมกับที่ดินดังกลาว  ดังน้ัน 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๓ ก. และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินดังกลาว
รวมกับอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน จึงไมตองดําเนินการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
มีกําหนดสามสิบวันกอนแตอยางใด และโดยที่ขอ ๑ วรรคหนึ่ง๙๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 

                                                            
๙๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 มาตรา ๗๗ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ถาประมวลกฎหมายนี้
มิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๙๖-๙๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 ขอ ๑ ภายใตบังคับขอ ๘ และขอ ๙ บุคคลใดมีความประสงคจะขอทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหบุคคลน้ัน 
ยื่นคําขอตามแบบ ท.ด. ๑ ทายกฎกระทรวงน้ี พรอมดวยสงโฉนดที่ดินหรือหลักฐานอยางอื่นตอพนักงานเจาหนาที่ 
 ขอ ๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ซ่ึงตองจดทะเบียน  
ณ ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ใหดําเนินการตามท่ีกลาวใน ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ โดยอนุโลม แตตองประกาศ 
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกําหนด ๓๐ วัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ซ่ึงตองจดทะเบียน  
ณ ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ใหดําเนินการตามท่ีกลาวใน ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ โดยอนุโลม แตตองประกาศ 
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกําหนด ๓๐ วัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๖ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังตอไปน้ี ไมตองประกาศตามความในขอ ๕ คือ การจดทะเบียนเลิกสิทธิ
หรือนิติกรรม เชน เลิกเชา หรือเลิกภารจํายอมเปนตน การไถถอนจํานองหรือขายฝาก การข้ึนเงินหรือผอนตนจากจํานอง  
การโอนสิทธิการรับจํานอง การโอนหลุดเปนสิทธิจากจํานอง การปลดเงื่อนไขการไถหรือการโอนสิทธิการไถจากการขายฝาก 
การไถถอนจากผูรับจํานองหรือผูรับซ้ือฝากแลวกระทําการจดทะเบียนประเภทอื่นตอไปในวันเดียวกับการไถถอนนั้น การจดทะเบียน
ประเภทใด ๆ ที่ไดกระทําติดตอในวันเดียวกันในเม่ือการจดทะเบียนลําดับแรกไดมีประกาศมาแลว การจดทะเบียนใด ๆ เกี่ยวกับ



 
 
๕๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ กําหนดให ผูประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หากท่ีดินดังกลาว 
มีหลักฐานเปนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือโฉนดที่ดินจะตองยื่นคําขอตามแบบ ท.ด. ๑ 
แตหากท่ีดินนั้นไมมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือโฉนดที่ดิน หรือหลักฐาน
อยางอ่ืน จะตองยื่นคําขอตามแบบ ท.ด. ๑ ก ซ่ึงตามแบบ ท.ด. ๑ ก ไดกําหนดใหระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยอ่ืนไวในขอ ข.  จากบทบัญญัติดังกลาว แมจะมิไดบัญญัติวา
เจาของที่ดินและเจาของอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดินจะตองเปนเจาของเดียวกันหรือไมก็ตาม 
แตยอมเขาใจไดวาจะตองเปนเจาของเดียวกัน  มิฉะน้ัน ยอมไมอาจจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืนในที่ดินรวมกับที่ดินดังกลาวได 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๒ ไดรับใหที่ดินไมมีสิ่งปลูกสรางจํานวน  
๒ แปลง  ตอมา ไดรังวัดรวมที่ดินทั้งสองแปลงดังกลาวเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙  
จากน้ันผูฟองคดีที่ ๒ ไดขอรังวัดแบงแยกที่ดินออกไป ๒ แปลง ที่ดินสวนที่เหลือจึงถือเปน 
สินสวนตัวของผูฟองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓)๙๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และเปนกรรมสิทธิ์ของผูฟองคดีที่ ๒ เพียงคนเดียว เม่ือตอมาผูฟองคดีทั้งสองไดรับอนุญาต 
ใหปลูกสรางตึกแถวบนท่ีดินแปลงดังกลาว สิ่งปลูกสรางตึกแถวขางตนจึงเปนกรรมสิทธิ์ 
ของผูฟองคดีทั้งสอง  ดังน้ัน เม่ือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางตึกแถวเปนของผูฟองคดีทั้งสอง  
แตผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแตเพียงผูเดียว ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจยื่นคําขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด. ๑ เพ่ือขายสิ่งปลูกสรางตึกแถวรวมกับการจดทะเบียน
ขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ โดยไมประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
มีกําหนดสามสิบวัน ตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ ได  
และไมอาจถือไดวาเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางตอจาก 
การไถถอนจํานองที่ดินในวันเดียวกัน ตามขอ ๖ ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาวเชนเดียวกัน  
อยางไรก็ตาม เม่ือพนักงานเจาหนาที่ใหผูฟองคดีที่ ๒ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหผูฟองคดี
ที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ มีผลทําใหผูฟองคดีที่ ๑  
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเปนที่ตั้งสิ่งปลูกสรางตึกแถวดวย ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิยื่นคําขอ 
ตามแบบ ท.ด. ๑ และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
                                                                                                                                                                          
ที่ดินซ่ึงมีตราจองที่ตราวา "ไดทําประโยชนแลว" หรือมีใบไตสวน การจดทะเบียนการโอนตามคําส่ังศาล การจดทะเบียน 
การขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีทางศาล หรือการจดทะเบียนการโอนโดยคําส่ังพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายอื่น 

๙๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๔๗๑ สินสวนตัวไดแกทรัพยสิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ที่ฝายใดฝายหน่ึงไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการใหโดยเสนหา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขายที่ดินแปลงดังกลาวพรอมสิ่งปลูกสรางตึกแถวใหแกนาง ส. ตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสองได 
โดยไมตองประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกําหนดสามสิบวัน และโดยที่ไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดวาผูถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางจะตองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
เปนจํานวนเทาใด การที่พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหผูฟองคดีที่ ๑  
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินจํานวน ๕ สวน ใน ๑๗.๖ สวน โดยผูฟองคดีที่ ๒ ตกลงยินยอม  
จึงไมอาจถือไดวาเปนการสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร การกระทําของพนักงาน
เจาหนาที่ดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย และไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสอง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมจําตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสองแตอยางใด  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๐/๒๕๕๗) 
 

๖. กรณีอ่ืน ๆ 
 

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 
 

  ตามมาตรา ๖ ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ 
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ แมจะบัญญัติใหอํานาจรัฐบาลนําที่ดินของรัฐ 
มาจัดตั้งเปนนิคม และนําที่ดินดังกลาวจัดใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชน เพ่ือให 
สมาชิกนิคมมีที่ดินใชในการประกอบอาชีพและมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง รวมทั้ง 
มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ไดรับน้ันดวยก็ตาม แตเม่ือคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๒๘ เห็นชอบตามนโยบายปาไมแหงชาติประการหน่ึงที่ใหยกเวนหลักการ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายขางตน โดยกําหนดใหพ้ืนที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย  
๓๕ เปอรเซ็นตข้ึนไป เปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมอนุญาตใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ดังน้ัน การที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการโดยผูวาราชการจังหวัดออกหนังสืออนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชน 
(น.ค. ๑) ในที่ดินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต จึงเปนการออกคําสั่ง 
โดยไมชอบดวยนโยบายปาไมแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน  
(น.ส. ๓ ก.) อยูในเขตนิคมสรางตนเองลําตะคอง ฟองวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูปกครองนิคมสรางตนเองลําตะคอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) นําที่ดิน 
ในเขตภูเขาจันทรและที่สวนปาเขาจันทรที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกินกวา ๓๕ เปอรเซ็นต อันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไปออกหนังสืออนุญาตใหบุคคล 



 
 
๕๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เขาทําประโยชนในเขตนิคมสรางตนเอง (น.ค. ๓) จํานวน ๗ แปลง อันเปนการจัดใหบุคคล 
เขาทําประโยชนโดยไมชอบ และเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  
พ.ศ. ๒๕๑๑ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนโฉนดที่ดิน 
ซ่ึงออกสืบเน่ืองมาจาก น .ค. ๓ แปลงที่ ๕ โดยไมชอบดวยกฎหมาย และรื้อถอนบาน 
หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ ในบริเวณโฉนดที่ดินดังกลาว รวมทั้งเพิกถอน น.ค. ๑ แปลงที่ ๑  
ถึงแปลงที่ ๔ และแปลงที่ ๖ ถึงแปลงที่ ๗ ในสวนที่ทับสวนปาเขาจันทร และเขตเขาจันทร  
ซ่ึงมีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต ตามที่มีการตรวจสอบและรังวัดจริง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  แมมาตรา ๖๑๐๐ ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดิน 
เพ่ือการครองชีพฯ จะบัญญัติใหรัฐบาลมีอํานาจนําที่ดินของรัฐมาจัดตั้งเปนนิคม และนําที่ดิน
ดังกลาวจัดใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชน โดยมุงหมายใหสมาชิกนิคมมีที่ดินเพ่ือประกอบอาชีพ
และที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง รวมทั้งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไดรับน้ันดวยก็ตาม แตคณะรัฐมนตรี 
ก็ไดมีมติเม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘๑๐๒ เห็นชอบตามนโยบายปาไมแหงชาติ ขอ ๑๗ ยกเวน
หลักการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายขางตน โดยกําหนดใหพ้ืนที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย  
๓๕ เปอรเซ็นตขึ้นไป เปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมอนุญาตใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 

                                                            
๑๐๐-๑๐๑ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

มาตรา ๖ ใหรัฐบาลมีอํานาจจัดท่ีดินของรัฐเพื่อใหประชาชนไดมีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเปนหลักแหลง
ในที่ดินน้ัน โดยจัดต้ังเปนนิคมตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๑ ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เม่ือสมาชิกนิคมไดทําประโยชนในที่ดินแลว และไดเปน
สมาชิกนิคมมาเปนเวลาเกินกวาหาป ทั้งไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปตามมาตรา ๑๐ และชําระหน้ีเกี่ยวกับกิจการของนิคม
ใหแกทางราชการเรียบรอยแลว ใหออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกผูน้ัน 

๑๐๒ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ เร่ือง รางนโยบายปาไมแหงชาต ิ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายปาไมแหงชาติ ตามที่ประธานคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติเสนอ  

เวนแตนโยบายขอ ๑๐ การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายปาไมระดับชาติ ใหกําหนดไวในกฎหมายวาดวยปาไม และนโยบายขอ ๑๕ 
การดําเนินการวิจัยดานปาไมใหกรมปาไมขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงตาง ๆ แทนการตั้ง
สถาบันวิจัยปาระดับชาติ  ทั้งน้ี ใหกระทรวง ทบวง กรมใหการสนับสนุนและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามแนวนโยบาย
ดังกลาว 

นโยบายปาไมแหงชาติ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

ขอ ๑๗ กําหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอรเซ็นตข้ึนไป ไวเปนพื้นที่ปาไมโดยไมอนุญาตใหมี 
การออกโฉนดหรือรับรองการทําประโยชนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  เม่ือนิคมสรางตนเองลําตะคองจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๑๑๐๓ 
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพฯ ใหนํา
ที่ดินของรัฐมาจัดตั้งเปนนิคมสรางตนเองลําตะคองเพื่อใหสมาชิกนิคมไดมีที่ดินประกอบอาชีพ
และมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง โดยกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจอนุญาตใหสมาชิก 
เขาทําประโยชนไดตามหลักเกณฑแหงพระราชบัญญัติดังกลาว และเม่ือสมาชิกนิคมที่ไดรับ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินไดทําประโยชนในดินแลวและเปนสมาชิกนิคมมาเปนเวลา
เกินกวาหาป เม่ือไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปในการจัดนิคมและชําระหนี้เก่ียวกับกิจการ
ของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว ใหออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกผูน้ัน  
ซ่ึงผูไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนแลว จะขอใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง 
การทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได  อยางไรก็ตาม ที่ดินซ่ึงเปนของรัฐ
ที่นํามาจัดตั้งนิคมสรางตนเองลําตะคองนั้น ยอมหมายถึงสาธารณสมบัติของแผนดินประเภท
ที่ดินรกรางวางเปลา แตไมรวมถึงที่ดินที่มีกฎหมายหวงหามไวโดยเฉพาะ  ดังน้ัน เม่ือคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ กําหนดใหพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต 
เปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมอนุญาตใหมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงมีผลใชบังคับกับการอนุญาต 
ใหเขาทําประโยชนในที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงตองการใหประชาชนมีที่ดินประกอบอาชีพ 
และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนดวย 
  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ ดินวา  
ที่ ดินแปลงที่ ๑ พ้ืนที่สวนใหญอยูนอกเขตเขา มีความลาดชันไมเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต  
และมีบางสวนอยูในเขตเขา มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต แปลงที่ ๒ ถึงแปลงที่ ๕ พ้ืนที่
สวนใหญอยูในเขตเขามีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต และมีบางสวนอยูนอกเขตเขา  
มีความลาดชันไมเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต สวนแปลงที่ ๖ และแปลงที่ ๗ ทั้งแปลง เปนพ้ืนที่ที่อยู 
ในเขตเขามีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต ถือวาเปนพ้ืนที่ปาไมและเปนที่ดินที่สงวนไว 
เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ อันถือไดวาเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  ดังนั้น เม่ือไมปรากฏวา
ที่ดินพิพาทเปนที่ดินที่ราษฎรมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอน  อีกทั้ง ไมมีกฎหมายเฉพาะ
หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดไวอยางชัดแจงวาที่ดินพิพาทเฉพาะพื้นที่สวนที่มีความลาดชัน 
                                                            

๑๐๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา ที่ดินของรัฐในทองที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เหมาะสมที่จะจัดต้ัง

เปนนิคมสรางตนเองเพื่อใหประชาชนไดมีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเปนหลักแหลงในที่ดินน้ัน หัวหนาคณะปฏิวัติ 
จึงมีคําส่ังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ใหจัดต้ังนิคมสรางตนเองในทองที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตท่ีดินตามแผนที่ 
ทายประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี เฉพาะในสวนที่ดินที่เปนของรัฐ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๕๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต สามารถนําไปใหสมาชิกนิคมสรางตนเองของลําตะคอง 
เขาทําประโยชนได ประกอบกับหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เสนอตอผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมาในฐานะผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ระบุวา หากปรากฏภายหลังวา 
ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนอยูในเขตพื้นที่สงวนหวงหามใด ๆ ของทางราชการ  
ใหถือวาที่ดินแปลงนั้นไมไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในครั้งน้ี  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยผูวาราชการจังหวัดฯ มีคําสั่งอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนในที่ดินแปลงที่ ๑  
ถึงแปลงที่ ๔ บางสวนที่มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต แปลงที่ ๖ และแปลงที่ ๗ ซ่ึงมี 
ความลาดชันเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต ทั้งแปลง จึงเปนการออกคําส่ังโดยไมชอบดวยนโยบายปาไม
แหงชาติที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหรักษาทรัพยากรปาไมอันเปนประโยชนสาธารณะ สวนที่ดิน 
แปลงที่ ๕ ซ่ึงมีเน้ือที่ ๓๕ ไร ๒ งาน ๒๑ ตารางวา และที่ดินบางสวนมีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน 
๓๕ เปอรเซ็นต น้ัน ผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินปรากฏวา ภายหลังเม่ือมีการนํา  
น.ค. ๓ มาออกโฉนดที่ดินแปลงดังกลาว คงเหลือเน้ือที่ ๒๐ ไร ๒๓ ตารางวา จึงเห็นไดวา 
ไดมีการกันพ้ืนที่สวนที่มีความลาดชันเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนเขตภูเขาจันทรออกแลว 
  สําหรับพ้ืนที่ที่สวนปาเขาจันทรดําเนินการปลูกปาในเขตนิคมสรางตนเองลําตะคองนั้น 
เม่ือไมปรากฏหลักฐานใดแสดงใหเห็นวา สวนปาเขาจันทรไดรับอนุญาตใหปลูกปาในเขตนิคม
สรางตนเองลําตะคองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ พ้ืนที่ที่สวนปาเขาจันทรไดดําเนินการปลูกปาจึงยังคง
เปนพ้ืนที่ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนไดเฉพาะในสวน 
ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยไมเกิน ๓๕ เปอรเซ็นต 
  พิพากษาใหเพิกถอนหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน (น.ค. ๑) แปลงที่ ๑  
ถึงแปลงที่ ๔ บางสวน ในสวนที่ออกทับที่ ภูเขาจันทรหรือที่ มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน  
๓๕ เปอรเซ็นต รวมทั้งแปลงที่ ๖ และแปลงที่ ๗ ทั้งแปลง โดยใหเพิกถอนนับแตวันที่ 
ไดมีการออก น.ค. ๑ ดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๘/๒๕๕๕) 
 

  กรณีที่ผูครอบครองที่ดินทํากินในเขตจัดนิคมสหกรณแจงความประสงค 
ขอออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตนิคมสรางตนเอง (กสน. ๓) ตอผูอํานวยการ
นิคมสหกรณ ตามประกาศนิคมสหกรณซึ่งดําเนินการตามที่กรมสงเสริมสหกรณ 
โดยอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณอนุมัติในหลักการใหนิคมสหกรณพิจารณานําพื้นที่สงวน
เพื่อกิจการนิคมที่หมดความจําเปนตองใชอยางถาวรแลว และไมสามารถนําพื้นที่ไปใช
เพื่อวัตถุประสงคอ่ืนได มาจัดสรรใหกับราษฎรตามแนวทางของพระราชบัญญัติจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินที่ขอออกหนังสือ
อนุญาตฯ (กสน. ๓) ดังกลาว เปนที่ดินชานคลองที่กรมสงเสริมสหกรณสงวนไวใหแก
ประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน โดยยังมิไดนํามาจัดสรรใหแกสมาชิกนิคมสหกรณ  



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๘๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การที่ผูอํานวยการนิคมสหกรณไมจัดสรรที่ดินบริเวณชานคลองดังกลาวตามคําขอ
ใหแกสมาชิกนิคมสหกรณ และไดขอความรวมมือสมาชิกนิคมสหกรณผูครอบครอง
ที่ดินขางตนใหทําหนังสือขออนุญาตใชที่ดินตามระเบียบของกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อที่
กรมสงเสริมสหกรณจะไดรับรองสิทธิการครอบครองที่ดินในฐานะผูอยูอาศัยตามสัญญา
อนุญาตใหใชที่ ดินตอไป จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย และไมไดเปน 
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติแตอยางใด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีที่ ๒ เปนสมาชิกนิคมสหกรณบานไร จังหวัดสมุทรสาคร ไดรับการจัดสรร
ที่ดินทํากินตามแผนผังการจัดแบงที่ดินของกรมสงเสริมสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เน้ือที่
ประมาณ ๓๓ ไร แตเม่ือผูฟองคดีที่ ๒ นําที่ดินดังกลาวไปขอออกโฉนดที่ดิน ไดเน้ือที่ดิน ๓๑ ไร 
๓ งาน ๘๓๘๐/๑๐๐ ตารางวา โดยผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดโตแยงคัดคานการออกโฉนดที่ ดิน 
ตามจํานวนเนื้อที่ ดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๒ ไดยกที่ ดินขางตนใหแกผูฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงเปนบุตรของผูฟองคดีที่ ๒ โดยทางดานทิศเหนือของที่ดินดังกลาวยังมีที่ดินอีกประมาณ ๒ ไร 
ซ่ึงเปนที่ดินชานคลองที่อยูในความครอบครองของผูฟองคดีที่ ๒ โดยใชเปนที่ปลูกบานพักอาศัย  
หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือรวบรวมขอมูลและตรวจสอบพื้นที่ 
การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณโคกขามและนิคมสหกรณบานไร จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงตอมา 
ไดรายงานตออธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วา เห็นสมควรใหนําที่ดินชานคลอง
ในเขตนิคมสหกรณทั้ง ๒ แหง รวมทั้งพ้ืนที่ที่เคยใชเปนแปลงสาธิตของนิคมสหกรณบานไร 
มาจัดใหราษฎรใชเปนที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพได เน่ืองจากที่ดินดังกลาวราษฎรไดครอบครอง
ทําประโยชนในที่ดินโดยใชเปนที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพทางเกษตรมาเปนระยะเวลานาน 
รวมทั้งนิคมสหกรณหมดความจําเปนที่จะสงวนไวอีกตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงอนุมัติ 
ในหลักการใหดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของโดยเครงครัด  
ตอมา นิคมสหกรณบานไรไดออกประกาศแจงใหผูครอบครองที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณบานไร 
ซ่ึงยังไมไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมสหกรณ (กสน. ๓) ใหรีบไป
ติดตอขอออกหนังสือดังกลาวไดภายในเวลาที่กําหนด ผูฟองคดีที่ ๒ โดยผูฟองคดีที่ ๑  
จึงมีหนังสือแสดงความประสงคขอออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) สําหรับที่ดินชานคลองเนื้อที่
ประมาณ ๒ ไร ที่ครอบครองอยูตอผูอํานวยการนิคมสหกรณบานไร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือชี้แจงวา ที่ดินที่ผูฟองคดีที่ ๒ ขอออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) 
เปนที่ดินบริเวณชานคลองที่สงวนใหแกประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน  ในการนี้ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดแจงใหนิคมสหกรณฯ ขอความรวมมือใหผูอาศัยบริเวณดังกลาวทําหนังสือขออนุญาต 
ใชที่ดินตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุง 



 
 
๕๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นิคมสหกรณ สําหรับการเขาหาประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดภายในเขตนิคมสหกรณ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถูกตอง เพ่ือที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดรับรองสิทธิการครอบครองที่ดินใหแก 
ผูไดรับอนุญาตในฐานะผูอยูอาศัยตามสัญญาอนุญาตใหใชที่ดินตอไป โดยหากผูฟองคดีที่ ๒ 
ประสงคจะใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับรองสิทธิตามรายละเอียดดังกลาว ก็ใหไปติดตอนิคมสหกรณ
เพ่ือดําเนินการ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสามไมดําเนินการออกหนังสือ
อนุญาตฯ (กสน. ๓) ซ่ึงเปนที่ดินบริเวณชานคลองใหแกผูฟองคดีที่ ๒ เปนการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในที่ดินตามมาตรา ๔๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ใหกับที่ดินแปลงใดในเขตนิคมสหกรณ ตองเปนที่ดิน 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการทําแผนผังจัดแบงที่ ดินภายในแนวเขตที่ ดินตามแผนที่ 
ทายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณในจังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดอนุมัติ
ใหสงวนไวแลว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗๑๐๕ และมาตรา ๘๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดิน 
เพ่ือการครองชีพฯ โดยการออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในที่ดินใหกับสมาชิกนิคมสหกรณ
ดังกลาว จะกระทําไดภายใตเง่ือนไขที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๕๑๐๗  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และจะมีผลตอการที่ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงนั้นจะนําเอกสาร
ดังกลาวไปอางอิงเพ่ือขอออกโฉนดที่ดินไดตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับสมาชิกนิคมสหกรณ
                                                            

๑๐๔-๑๐๗ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “หนังสือแสดงการทําประโยชน” หมายความวา หนังสือที่อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ออกใหแกสมาชิกนิคม
แสดงวาไดทําประโยชนในที่ดินน้ันแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๗ การจัดต้ังนิคมตามมาตรา ๖ ในทองที่ใด ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาและใหมีแผนที่กําหนด
แนวเขตที่ดินของนิคมไวทายพระราชกฤษฎีกาน้ัน 
 มาตรา ๘ ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมตามกําลังแหงครอบครัว
ของสมาชิกนิคมน้ัน แตไมเกินครอบครัวละหาสิบไร 
 มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดเขาไปหาประโยชน ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสราง กนสราง แผวถาง เผาปา หรือทํา
ดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายหรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน หรือทําใหเปนอันตรายแกทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขต
ของนิคม เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
 สมาชิกนิคมจะกระทําการตามวรรคหน่ึงไดโดยไมตองเสียเงินคาบํารุงตามมาตรา ๑๖ เฉพาะในที่ดินที่ตน
ไดรับมอบใหเขาทําประโยชนเทาน้ัน 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่จะเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดินแปลงใดในเขตนิคมสหกรณไดโดยไมตองเสียเงิน 
คาบํารุงนั้น ตองไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเฉพาะภายในที่ดินที่ไดรับมอบให 
เขาทําประโยชนเทาน้ัน แตหากเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดินแปลงใดในเขตนิคมสหกรณ
นอกเหนือจากที่ดินที่ไดรับมอบใหเขาทําประโยชน แตภายหลังผูถูกฟองคดีที่ ๒ อนุญาตให 
เขาครอบครองและทําประโยชนได กรณีน้ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจเรียกเก็บเงินคาบํารุงได 
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกเปนระเบียบเกี่ยวกับการเงินเพ่ือใชเปนประโยชนสวนรวมของนิคม  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๖๑๐๘ มาตรา ๑๗๑๐๙ แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพฯ 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานฯ เพ่ือตรวจสอบ
พ้ืนที่คงเหลือในเขตนิคมสหกรณโคกขามและนิคมสหกรณบานไรที่จะตองดําเนินการจัดที่ดิน 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และตรวจสอบปญหาเก่ียวกับสิทธิครอบครองที่ดินระหวางราษฎรที่อยูอาศัย
ในเขตนิคมสหกรณฯ ซ่ึงตอมาคณะทํางานเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุมัติในหลักการ 
ใหนิคมสหกรณทั้ง ๒ แหง พิจารณานําพ้ืนที่สงวนเพื่อกิจการนิคมที่หมดความจําเปนตองใช
อยางถาวรแลวและไมสามารถนําพ้ืนที่ไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนไดมาจัดสรรใหกับราษฎรตอไป 
เน่ืองจากพื้นที่มีความเหมาะสมในการใชเปนที่ตั้งเคหสถานหรือประกอบอาชีพทางเกษตรได  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการดังกลาว จากน้ัน  
นิคมสหกรณบานไรไดออกประกาศแจงใหผูครอบครองที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณบานไร  
แตยังไมไดรับหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ใหรีบติดตอขอออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ได 
ภายในเวลาที่กําหนด หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาผูครอบครองที่ดินในเขตนิคมสหกรณ
ไมประสงคจะขอออกหนังสืออนุญาต ผูฟองคดีที่ ๒ โดยผูฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจง 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ แสดงความประสงคขอออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) สําหรับที่ดิน 
ชานคลองเน้ือที่ประมาณ ๒ ไร ที่ครอบครองอยู แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือแจงกลับไปวา 
ที่ดินบริเวณชานคลองดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงวนใหแกประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน 
ซ่ึงจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ พบวา ในการรังวัดที่ดินพิพาทไดมีการกันเขตที่ดิน
บริเวณชานคลองไวสวนหน่ึง ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ตองการกันพ้ืนที่
ชานคลองไวขางละ ๔๐ เมตร เพ่ือประโยชนในการบูรณะคลองหรือใชที่ดินชานคลองสรางถนน 
ซ่ึงสอดรับกับการปกหลักหมุดของกรมที่ดินและแผนผังแสดงการครอบครองทําประโยชนที่ดิน
                                                            

๑๐๘-๑๐๙ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 มาตรา ๑๖ ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บเงินคาบํารุงตามจํานวนที่อธิบดีกําหนด 
โดยสมควรแกกิจการน้ัน 
 เงินคาบํารุงน้ันใหใชเพื่อประโยชนสวนรวมของนิคม 
 มาตรา ๑๗ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเก่ียวกับการเงิน การจัดการทรัพยสินและหน้ีสินของสมาชิกนิคม  
อันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอื่น ๆ เพื่อประโยชนของนิคม 
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ของผูฟองคดีที่ ๒ จึงฟงไดวาที่ดินบริเวณชานคลองเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร เปนที่ดินที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ สงวนไว โดยยังมิไดนํามาจัดสรรใหแกสมาชิกนิคมสหกรณบานไร การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ไมจัดสรรที่ดินบริเวณชานคลองดังกลาวตามที่ผูฟองคดีที่ ๒ ขอออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) 
จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายแลว  นอกจากน้ี การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนังสือแจง
ตอผูฟองคดีที่ ๒ โดยขอความรวมมือใหผูฟองคดีที่ ๒ ทําหนังสือขออนุญาตใชที่ดินตามระเบียบ
กรมสงเสริมสหกรณ วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเก็บเงินคาบํารุงนิคมสหกรณ สําหรับ 
การเขาหาประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดภายในเขตนิคมสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จะไดรับรองสิทธิการครอบครองที่ดินแกผูไดรับอนุญาตในฐานะผูอยูอาศัยตามสัญญา
อนุญาตใหใชที่ดินตอไปน้ัน เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ แลว กรณีมิไดเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติหรือกระทําการ 
โดยไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๕) 
 

 ๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

  แมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจะมีอํานาจนําที่ดินที่เจาของที่ดิน 
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินไดสละใหแกสวนรวมไปจัดสรางระบบชลประทานและ 
การระบายนํ้า รวมท้ังกอสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนาและสาธารณูปโภคอยางอ่ืน
เพื่อใหเจาของที่ดินทุกแปลงในโครงการใชประโยชนรวมกันไดก็ตาม แตมูลคาของที่ดิน
ที่ไดสละใหแกสวนรวมดังกลาวตองไมเกินรอยละเจ็ดของมูลคาประเมินที่ดินเดิม  
หากเกินกวาน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองจายคาทดแทนเปนเงินสําหรับ 
สวนที่เกินรอยละเจ็ดของมูลคาประเมินที่ดินเดิมใหแกเจาของที่ดินดังกลาวดวย 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตามหนังสือรับรอง 
การทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๖๕ ตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
เน้ือที่ ๕ ไร ๔๐ ตารางวา ซ่ึงเดิม น.ส. ๓ ก. ดังกลาว เปนของนาย ก.  ตอมา ที่ดินพิพาท 
ถูกกําหนดใหอยูในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่
ตําบลดอนแสลบ ตําบลรางหวาย ตําบลพนมทวน และตําบลพังตรุ อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยนาย ก. ไดยินยอมเขารวมโครงการ
จัดรูปที่ดินโครงการแมกลองใหญดังกลาว ในการจัดรูปที่ดินขางตน คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัดกาญจนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดนําที่ดินบางสวนของเจาของที่ดินที่เขารวมโครงการ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๙๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไปใชในการกอสรางคูนํ้า คูระบายนํ้า ถนน หรือทางลําเลียงในไรนา เพ่ือใหเจาของที่ดิน 
ทุกแปลงไดใชประโยชนรวมกันคิดเปนรอยละ ๕.๘๘ ของพ้ืนที่ดําเนินการทั้งหมด  ตอมา  
นาย ก. ไดทําสัญญาขายฝากที่ดินดังกลาวใหแกนาย ร. และนาย ร. ไดทําสัญญาขายที่ดิน 
ใหแกผูฟองคดีอีกตอหน่ึง  หลังจากน้ัน สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีไดเรียกเก็บ
เอกสารสิทธิในที่ดินเดิมจากเจาของที่ดินหรือผูยึดถือเพ่ือดําเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงใหม 
ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงผูฟองคดี 
มีหนังสือมอบอํานาจใหนาง ส. เปนผูนําเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. สงใหแกเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการ
ดังกลาว  ตอมา เจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยกพนมทวน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดําเนินการ 
ออกโฉนดที่ดินใหแกผูฟองคดีเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๘๕ เน้ือที่ ๓ ไร ๓ งาน ๔๐๔/๑๐ ตารางวา 
ซ่ึงสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปรับโฉนดที่ดินดังกลาว  
แตผูฟองคดีเห็นวาโฉนดที่ดินมีเน้ือที่นอยกวาเดิมและขางเคียงเปลี่ยนไป จึงไมยอมรับ 
โฉนดที่ดินขางตน  หลังจากนั้น ผูฟองคดีมีหนังสือขอใหสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
ออกโฉนดที่ดินใหใหมโดยขอใหมีเน้ือที่และทําเลเชนเดิม หากไมสามารถออกใหได ก็ขอหลักฐาน 
น.ส. ๓ ก. คืน สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงวา การออกโฉนดที่ดิน
แปลงพิพาทถูกตองตามขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินแลว ผูฟองคดี 
เห็นวาการออกโฉนดที่ดินดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีซ่ึงซื้อที่ดินมาโดยสุจริต
และเสียคาตอบแทนไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินพิพาท หรือหากไมสามารถเพิกถอนได ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
ชดใชคาเสียหายจากการขาดการใชประโยชนในที่ดินสวนที่ขาดหายไปเปนเงินจํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยท่ีการดําเนินการจัดรูปที่ดินนั้น มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ กําหนดใหตองมีการนําที่ดินที่อยูในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
ไปจัดสรางระบบชลประทานและการระบายน้ํา ถนน หรือทางลําเลียงในไรนาและสาธารณูปโภค
อยางอ่ืนเพ่ือใหเจาของที่ดินทุกแปลงไดใชประโยชนรวมกัน ซ่ึงการที่เน้ือที่ในโฉนดที่ดินพิพาท
ลดลงจากเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. จํานวน ๑ ไร ๙๙๖/๑๐ ตารางวา ก็เพ่ือจัดสรางการชลประทาน
เพ่ือใชประโยชนรวมกันตามบทบัญญัติดังกลาว และผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีในฐานะ
เจาของที่ดินก็ไดทําการรังวัดและลงชื่อรับรองท่ีดินในใบไตสวน (น.ส. ๕) เพ่ือออกโฉนดที่ดิน 
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ตามขอ ๑๑๑๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ แลว และเม่ือที่ดินสวนนี้ถือเปนทรัพยสินของกระทรวง
เกษตรและสหกรณตามมาตรา ๔๓๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ  ดังน้ัน 
เม่ือมีการออกโฉนดที่ดินพิพาทภายหลังจากที่ไดมีการกอสรางคูระบายน้ําและถนนในการ 
จัดรูปที่ดินใหมแลว ขางเคียงของที่ดินแปลงพิพาทดานที่ติดกับคูนํ้าและถนนที่สรางขึ้นใหม 
จึงตองติดกับที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ การดําเนินการจัดรูปที่ดินและออกโฉนดที่ดิน
พิพาทใหแกผูฟองคดีจึงมิใชการออกโฉนดที่ดินผิดพลาดแตอยางใด 
  อยางไรก็ตาม มาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ 
บัญญัติวา มูลคาของที่ดินและทรัพยสินอ่ืนในที่ดินของเจาของที่ดินแตละแปลงที่ไดสละใหแก
สวนรวมเพื่อใชตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ตองมีมูลคาไมเกินรอยละเจ็ดของมูลคาประเมินที่ดินเดิม 
และวรรคสอง บัญญัติวา หากมูลคาของที่ดินและทรัพยสินอ่ืนในที่ดินที่ใชตามมาตรา ๓๗  

                                                            
 ๑๑๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  ขอ ๑ ในกรณีออกโฉนดที่ดิน ใหหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด แจงขอดําเนินการออกโฉนดที่ดิน 
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินสาขาแหงทองที่ซ่ึงที่ดินน้ันตั้งอยู พรอมทั้งสงมอบหลักฐานดังตอไปน้ี 
  (๑) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมและเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการขอออกโฉนดที่ดิน 
  (๒) แผนผังการจัดแปลงท่ีดินใหมพรอมกับรายชื่อผูที่จะเปนเจาของที่ดินแตละแปลง  
 ๑๑๑ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  มาตรา ๔๓ เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินใชบังคับแลว 
  (๑) ถาในเขตโครงการจัดรูปที่ดินน้ันมีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือใช
เพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือเปนที่ดินที่พลเมืองเลิกใชประโยชนในที่ดินน้ัน หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกันและมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดรวมอยูดวย ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินน้ัน
มีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาว  ทั้งน้ี โดยมิตองดําเนินการถอนสภาพ 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน และใหที่ดินน้ันเปนทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อใชในการจัดรูปที่ดิน 
   ถาที่ ดินที่ไดถอนสภาพตาม (๑) วรรคหน่ึง เปนที่ ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือเปนที่ ดินที่ ใช 
เพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดใหที่ดินตอนน้ันคงเปนที่ดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตอไป ถาไมอาจจัดท่ีดินดังกลาวใหเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชประโยชน
รวมกัน หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตอไปได ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดท่ีดินแปลงอื่นใหแทน  
   เม่ือไดจัดใหที่ดินตอนใดคงเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือใช 
เพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือการจัดท่ีดินแปลงอ่ืนใหเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหมีแผนที่สังเขปแสดงขอบเขตของที่ดินตอนน้ัน แนบทาย
ประกาศดวย 
  (๒) ถาในเขตโครงการจัดรูปที่ดินน้ันมีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินซ่ึงเปนที่ดินรกรางวางเปลา  
หรือที่ดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน และสภาพของที่ดิน
ดังกลาวเปนที่ดินแปลงเล็กแปลงนอยรวมอยูดวย ใหที่ดินน้ันเปนทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อใชในการ 
จัดรูปที่ดิน 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๙๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคหนึ่ง มีมูลคาเกินรอยละเจ็ดของมูลคาประเมินที่ดินเดิม ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จายคาทดแทนแกเจาของที่ดินแตละรายเปนเงินสําหรับสวนที่เกินรอยละเจ็ดของมูลคาประเมิน
ที่ดินเดิมน้ัน ประกอบกับขอ ๒ ของระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินราคาท่ีดินและทรัพยสินอ่ืนในที่ดินเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดวา การประเมินราคาที่ดิน ใหนําราคาของที่ดิน
และมูลคาผลิตผลเกษตรกรรมหลักดังตอไปนี้ มาคํานวณเฉลี่ยเปนเกณฑการประเมิน คือ  
(๒) ราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินแปลงนั้น เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน 
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินในวันประกาศเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
  เม่ือปรากฏวาภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการกอสรางจัดรูปที่ดิน 
ตามผังแปลงโครงการจัดรูปที่ดินแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๓๐ และดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหม
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๘๕ เน้ือที่ตามโฉนดที่ดินดังกลาวเหลือเพียง 
๓ ไร ๓ งาน ๔๐๔/๑๐ ตารางวา ที่ดินที่ถูกนําไปใชในการกอสรางระบบชลประทานและ 
การระบายน้ํา ถนนหรือทางลําเลียงในไรนาและสาธารณูปโภคอ่ืนเพ่ือใชประโยชนรวมกัน  
จึงมีจํานวน ๑ ไร ๙๙๖/๑๐ ตารางวา คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๙ ของเนื้อที่ดินเดิม ซ่ึงตกเปนที่ดิน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงใชที่ดินของผูฟองคดีในการกอสรางระบบสาธารณูปโภคไดโดยไมตองจาย
คาทดแทนเพียงรอยละเจ็ดของมูลคาประเมินที่ดินเดิม คิดเปนเนื้อที่ ๑๔๒๘/๑๐ ตารางวา  
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใชที่ดินของผูฟองคดีในการกอสรางระบบสาธารณูปโภคเกินกวารอยละเจ็ด
ของมูลคาประเมินที่ดินเดิมเปนเนื้อที่ ๓๕๖๘/๑๐ ตารางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงตองจายคาทดแทน
ที่ดินสวนที่เกินรอยละเจ็ดใหแกผูฟองคดี  ทั้งนี้ ตามบัญชีกําหนดราคาที่ดินตามราคาตลาด 
เพ่ือใชเปนทุนทรัพยสําหรับเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ป พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงคณะอนุกรรมการประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัดกาญจนบุรี
ไดกําหนดไว สําหรับตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หนวยที่ ๓ ที่ดิน 
ติดถนนหรือคลองชลประทาน ลึกเขาไปขางละ ๒๐๐ เมตร ในบริเวณ ๓.๑ ถนนสายกาญจนบุรี 
-อูทอง นอกเขตสุขาภิบาล และ ๓.๓ คลองชลประทาน นอกเขตสุขาภิบาล มีราคาประเมินฯ  
ไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕ บาท เม่ือที่ดินของผูฟองคดีตาม น.ส. ๓ ก. ทั้งแปลง
อยูในระยะ ๒๐๐ เมตร ของถนนสายกาญจนบุรี-อูทอง จึงมีราคาประเมินทุนทรัพยฯ เทากัน 
ทั้งแปลง ในราคาตารางวาละ ๒๕ บาท  ดังนั้น เม่ือที่ดินสวนที่เกินรอยละเจ็ดเปนจํานวนเนื้อที่  
๓๕๖๘/๑๐ ตารางวา คิดเปนเงิน ๘,๙๒๐ บาท  จึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชําระคาทดแทนที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๘,๙๒๐ บาท โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๐/๒๕๕๖) 



 
 
๕๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๖.๔ การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

  กรณีที่เจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดินไดจดทะเบียนสิทธิเก็บกินตลอดชีวิตใหแก
มารดา มารดาจึงมีอํานาจจัดการทรัพยสินโดยนําที่ดินแปลงดังกลาวไปใหบุคคลอ่ืนเชา
เพื่อทํานาในฐานะผูทรงสิทธิเก็บกินในที่ดินดังกลาวได แมตอมาจะไดมีการจดทะเบียน
เลิกสิทธิเก็บกินในที่ดินขางตน ก็ไมมีผลกระทบถึงสิทธิของผูเชาซึ่งเปนบุคคลภายนอก 
และไมมีผลทําใหการเชานาของผูเชาระงับส้ินไปแตอยางใด การเชาที่ดินจึงยังคงมีผล
ผูกพันผูเปนเจาของที่ดินดังกลาว 
  เม่ือตอมาเจาของที่ดินมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเชาที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก. ตําบล) เพื่อขอยกเลิกการเชานาดังกลาว โดยอางวา
ผูเชามีการใชที่นาเพ่ือการอ่ืนนอกจากทํานา โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหเชา  
แตขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูใหเชาไดรับทราบถึงการใชที่นาเพื่อการอ่ืนของผูเชา 
โดยไมไดทักทวงหรือโตแยงคัดคานเสียในโอกาสแรกที่อาจกระทําได  อีกทั้ง ยังยอมรับ
ชําระคาเชานาจากผูเชาอีกเปนเวลาหลายป จึงถือไดวาเจาของที่ดินผูใหเชาไดให 
ความยินยอมใหผูเชาใชที่นาเพ่ือการอ่ืนแลวโดยปริยาย กรณีจึงถือไมไดวาผูเชาใชที่นา
เพื่อการอ่ืนนอกจากการทํานาโดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหเชา การที่คณะกรรมการ
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัด (คชก. จังหวัด) มีมติวาการบอกเลิกการเชานา
ของผูใหเชาเปนไปโดยชอบแลว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เ ม่ือป พ .ศ .  ๒๕๑๘ นาง จ .  เจาของที่ ดินโฉนดที่ ดินเลขที่ ๑๗๐๐ ตําบล 
บานดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
แปลงดังกลาวใหแกนาย ช. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปนบุตร โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจดทะเบียน
สิทธิเก็บกินตลอดชีวิตใหแกนาง จ. ผูฟองคดีอางวาไดเชาที่ดินแปลงดังกลาวทํานามาตั้งแต 
พ.ศ. ๒๕๑๙ เน้ือที่ประมาณ ๑๐๐ ไร และเชาเพ่ิมอีก ๕๐ ไร เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔  ตอมา  
ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ นาง จ. ไดจดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินในที่ดินแปลงขางตน  หลังจากน้ัน  
นาง จ. ไดถึงแกกรรมในป พ.ศ. ๒๕๔๐ แตผูฟองคดียังคงเชานาอยูตอไปโดยจายคาเชาใหกับ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มาโดยตลอด  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๕๙๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถึงประธานคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลดอนฉิมพลี (คชก. ตําบล
ดอนฉิมพลี) ขอยกเลิกการเชานา จํานวน ๑๕๐ ไร ระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๒ กับนาย ก.  
(สามีของผูฟองคดี) ผูเชา โดยอางวานาย ก. ไดทําการขุดบอเลี้ยงปลาจํานวน ๒ บอ และนําดิน
ที่ไดจากการขุดบอไปถมที่ทําลานตากขาวของบุตรซึ่งมีกิจการโรงสีขาว ทํายุงฉางเก็บขาวเปลือก
ใหบุตร และกอสรางโรงเก็บรถบรรทุกของโรงสีขาว โดยไมไดขออนุญาตจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซ่ึง คชก. ตําบลดอนฉิมพลี พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดบอกกลาวกับนาง จ. กอนการขุด
บอเลี้ยงปลาโดยเชื่อโดยสุจริตใจวานาง จ. เปนเจาของที่ดิน และการขุดบอเลี้ยงปลาในครั้งหลัง 
คชก. ตําบลดอนฉิมพลี ไดแก ผูใหญบานเจาของพื้นที่ ตัวแทนผูเชานา และตัวแทนผูใหเชานา 
ซ่ึงเปนบุคคลในพื้นที่ ไดยืนยันวาผูใหเชานาไดรับทราบ แตมิไดวากลาวหรือดําเนินการใด ๆ 
กับผูเชานาในขณะนั้น จึงมีมติวาผูฟองคดีไมมีเจตนาในการละเมิดหรือใชที่นาเพ่ือการอ่ืน
นอกจากการทํานาโดยไมไดรับคํายินยอมจากเจาของหรือผูใหเชานา ไมเปนการผิดเง่ือนไข 
ตามมาตรา ๓๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ อุทธรณมติของ คชก. ตําบลดอนฉิมพลี ดังกลาวตอคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวา นาเชื่อไดวาการขุดบอ 
เพ่ือนําดินไปถมทําถนนเปนการกระทําหลังจากนาง จ. ไดถึงแกกรรมแลว จึงมีมติวาการบอกเลิก
การเชานาของผูใหเชานาเปนไปโดยชอบตามมาตรา ๓๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมฯ แลว ผูฟองคดีเห็นวามติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวไมชอบดวยขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยท่ีมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ บัญญัติวา 
ผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานากอนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเชานาไมได เวนแตในเหตุ
ดังตอไปน้ี... (๓) ผูเชานาใชที่นาเพ่ือการอ่ืนนอกจากการทํานาหรือการทําประโยชนตามมาตรา ๔๗ 
โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหเชานา หรือทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเปนอุปสรรค
ตอการปลูกพืชหลัก... และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา การบอกเลิกการเชานาตามมาตรา ๓๑ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผูใหเชานาตองแจงเปนหนังสือตอผูเชานา พรอมทั้งแสดงเหตุ
แหงการบอกเลิกการเชานา และสงสําเนาหนังสือดังกลาวตอประธาน คชก. ตําบล และวรรคสอง 
บัญญัติวา ภายในเจ็ดวันนับแตเม่ือไดรับสําเนาหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหประธาน คชก. ตําบล 
หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก คชก. ตําบล แจงใหผูใหเชานาที่ถูกบอกเลิกการเชานาทราบ  
เพ่ือคัดคานการบอกเลิกการเชานาตอ คชก. ตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
  แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือถึงประธาน คชก. ตําบล
ดอนฉิมพลี เพ่ือขอบอกเลิกการเชานาของผูฟองคดีตามมาตรา ๓๑ (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๔ 



 
 
๕๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยไมไดมีหนังสือบอกเลิกการเชานาตอผูฟองคดีก็ตาม แตเม่ือ 
ผูฟองคดีไมไดยกเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดมีหนังสือบอกเลิกการเชานาดังกลาว ขึ้นกลาวอาง
ในการคัดคานการบอกเลิกการเชานาในชั้นการพิจารณาของ คชก. ตําบลดอนฉิมพลี หรือในชั้น
การพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดหยิบยกปญหา
ขางตนขึ้นมาวินิจฉัย  ดังน้ัน เม่ือในชั้นการพิจารณาของ คชก. ตําบลดอนฉิมพลี และในชั้น 
การพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีการรับฟงคําชี้แจงของผูฟองคดีซ่ึงเปนผูที่สิทธิ
อาจถูกกระทบ อันเปนการใหโอกาสผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส 
ไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว การพิจารณาทางปกครองของ คชก. ตําบล
ดอนฉิมพลี และผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือมีมติกรณีการบอกเลิกการเชานาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปน
การกระทําโดยถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว 
  สําหรับประเด็นวาผูฟองคดีใชที่นาเพ่ือการอ่ืนนอกจากการทํานาหรือการทําประโยชน
ตามมาตรา ๔๗๑๑๓ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ โดยไมไดรับความยินยอม
จากผูใหเชานาหรือทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชหลัก 
ตามมาตรา ๓๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือไม น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ และ พ.ศ. ๒๕๓๔ นาง จ. ยังเปนผูทรงสิทธิเก็บกินในที่ดินโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๑๗๐๐ นาง จ. จึงมีอํานาจจัดการทรัพยสินโดยนําที่ดินแปลงดังกลาวไปใหผูฟองคดีเชาได
ตามมาตรา ๑๔๑๗ วรรคสอง๑๑๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงเปนผูเชา
ที่ดินแปลงดังกลาวโดยมีนาง จ. ผูทรงสิทธิเก็บกินในที่ดิน เปนผูใหเชา แมวาการเชาน้ันจะไมมี
หลักฐานเปนหนังสือก็ตาม  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ 
                                                            

๑๑๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ

ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๑๓ พระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 มาตรา ๔๗ ผูเชานามีสิทธิปลูกพืชอายุส้ันใด ๆ นอกจากพืชหลักในนาที่เชาไดรวมทั้งการใชที่นาบางสวนทําสวนครัว 
เลี้ยงสัตว เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหรือการปลูกไมยืนตน ในเม่ือไมทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชหลัก 
 ผูใหเชานาจะเรียกเก็บคาเชานาเพิ่มเพราะเหตุที่ผูเชานาใชสิทธิตามวรรคหน่ึงมิได 

๑๑๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๔๑๗   ฯลฯ    ฯลฯ 
 ผูทรงสิทธิเก็บกินมีอํานาจจัดการทรัพยสิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๑๕ พระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเชาที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๐ ของผูฟองคดี จึงมีผลผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูเปนเจาของ
ที่ดินดวย  แมตอมา นาง จ. จะไดจดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินในที่ดินโฉนดที่ดินดังกลาว  
แตก็ไมกระทบถึงสิทธิของผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลภายนอก และไมมีผลทําใหการเชานาของผูฟองคดี
ระงับสิ้นไปแตอยางใด  นอกจากนี้ แมวาขอเท็จจริงเก่ียวกับชวงเวลาที่ผูฟองคดีทําการขุดบอ
และนําดินไปถมทําถนนทําลานตากขาวเปลือกและยุงฉางเก็บขาว รวมทั้งกอสรางโรงเก็บรถบรรทุก 
จะยังไมมีความชัดเจนเพียงพอวาเกิดขึ้นระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังที่ผูฟองคดี
กลาวอาง หรือเกิดขึ้นในปลายป พ .ศ . ๒๕๔๐ ดังที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลาวอางก็ตาม  
แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามสําเนาบันทึกการประชุม คชก. ตําบลดอนฉิมพลี วา คชก. ตําบล
ดอนฉิมพลี ซ่ึงไดแก ผูใหญบานเจาของพื้นที่ ตัวแทนผู เชานา และตัวแทนผูใหเชานา  
ตางยืนยันวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับทราบการขุดบอเลี้ยงปลาครั้งที่สองของผูฟองคดี แตมิได 
วากลาวตักเตือนหรือดําเนินการใด ๆ กับผูฟองคดีในขณะนั้น ประกอบกับในหนังสืออุทธรณ 
คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลดอนฉิมพลี ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไมไดมีการโตแยงขอเท็จจริง
ดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ิงจะมากลาวอางวาไดรับทราบเหตุดังกลาวในป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เน่ืองจากออกไปดูที่นาพิพาทในชั้นที่ใหการตอศาลปกครองชั้นตน ซ่ึงเปนการกลาวอางขึ้นลอย ๆ 
โดยไมมีพยานหลักฐานแตอยางใด ขอกลาวอางของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมมีนํ้าหนักเพียงพอ 
ที่จะหักลางคํายืนยันของผูใหญบาน ตัวแทนผูเชา และตัวแทนผูใหเชานาขางตนได  ดังน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับทราบการขุดบอคร้ังที่สองของผูฟองคดีแลว  
ยอมอนุมานไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับทราบการขุดบอคร้ังแรก และการทําลานตากขาว  
ยุงฉางเก็บขาวเปลือก รวมทั้งการกอสรางโรงเก็บรถบรรทุกของผูฟองคดีดวย การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ รับทราบการกระทําตาง ๆ ดังกลาวของผูฟองคดีแลว แตไมไดทักทวงหรือโตแยงคัดคานเสีย
ในโอกาสแรกที่อาจกระทําได ทั้งยังยอมรับชําระคาเชานาจากผูฟองคดีอีกเปนเวลาหลายป  
ถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดใหความยินยอมใหผูฟองคดีกระทําการดังกลาวแลวโดยปริยาย 
กรณีจึงถือไมไดวาผูฟองคดีใชที่นาเพ่ือการอ่ืนนอกจากการทํานาหรือการทําประโยชน 
ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ โดยไมไดรับความยินยอม
จากผูใหเชานา หรือทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชหลัก 
ตามมาตรา ๓๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมวา 
การบอกเลิกการเชานาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนไปโดยชอบตามมาตรา ๓๑ (๓) ดังกลาวแลว 

                                                                                                                                                                          
 “การเชา” หมายความวา การเชาหรือการเชาชวงโดยไดรับความยินยอมจากผูใหเชาซ่ึงที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมประเภทที่การเชาที่ดินเพื่อการน้ันมีการควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี ไมวาการเชาหรือการเชาชวงน้ันจะมีหลักฐาน
เปนหนังสือหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงการยินยอมใหใชที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมดังกลาวโดยไดรับคาเชาและการทํา 
นิติกรรมอื่นใดอันเปนการอําพรางการเชาน้ัน 



 
 
๖๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขางตน 
โดยใหมีผลยอนหลังนับแตวันที่มีมติดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๒/๒๕๕๕) 
 

  เม่ือขอเท็จจริงเชื่อไดวาเจาของกรรมสิทธ์ิในที่ดินซื้อที่ดินมาเพื่อใชประโยชนเอง 
จึงไดยกเลิกการเชาที่ดินเพื่อทํานากับผูเชานารายเดิม และมอบหมายใหนายหนาซื้อขาย
ที่ดินดังกลาวเปนผูดูแลที่ดินเพื่อมิใหบุคคลใดบุกรุกที่ดินพิพาท การที่ตอมาผูดูแลที่ดิน
ไดนําที่ดินพิพาทไปใหบุคคลอ่ืนเชาทํานา โดยไมปรากฏวาเจาของที่ดินไดแตงตั้ง 
หรือมอบหมายใหผูดูแลที่ดินเปนตัวแทนผูมีอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการนําที่ดิน
ไปหาผลประโยชน ประกอบกับเจาของที่ดินไมไดรับเงินเปนคาตอบแทนการเชานา 
จากผูเชานาทั้งโดยทางตรงและทางออม พฤติการณจึงยังฟงไมไดวาเจาของที่ดินเชิด
หรือรูแลวยอมใหผู ดูแลที่ ดินเชิดตัวเองออกแสดงเปนตัวแทนของเจาของที่ ดิน 
ในการใหเชาที่ดินพิพาททํานา ผูดูแลที่ดินจึงไมอยูในฐานะเปนตัวแทนของเจาของที่ดิน
ตามมาตรา ๗๙๗ และมาตรา ๘๒๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การตกลง
เชาที่ดินพิพาททํานาระหวางผูดูแลที่ดินกับผูเชานา จึงไมมีผลผูกพันเจาของที่ดิน  
และไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  สรุปขอเทจ็จริง 
  บริษัท ส. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ได ซ้ือที่ ดิน ๒ แปลง โฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๗๙  
และเลขที่ ๔๕๐ ตั้งอยูตําบลเอวตะเฆ (ทาไข) อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แตเดิม
ที่ดินทั้ง ๒ แปลง มีนาย ส. และนาย ช. เชาทํานามาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดตกลงเลิกการเชากับบุคคลทั้งสองเพื่อจะเขาทําประโยชนในที่ดินเอง  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมอาจเขาใชประโยชนในที่ดินพิพาทได เน่ืองจากมีปญหาเร่ืองทางเขาออก
ที่ดินกับเจาของที่ดินขางเคียง จึงไดยุติการเขาทําประโยชนในที่ดินเปนการชั่วคราว และไดให
นาย ส. ซ่ึงเปนนายหนาซ้ือขายที่ดินดังกลาวเปนผูดูแลที่ดินพิพาท  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
นาย ส. อางวาไดใหนาย ฉ. เขาทํานาในที่ดินทั้งสองแปลงดังกลาว โดยมีเง่ือนไขวาหากเจาของ
ที่ดินตองการใชประโยชนในที่ดิน นาย ฉ. ตองเลิกทํานาทันที  หลังจากน้ัน นาย ฉ. ไดใหผูฟองคดี
และนาง ป. เชาทํานาในที่ดินดังกลาวแทน  ตอมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ นาย ส. และนาย ช.  
(ผูเชานาเดิม) ไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลทาไข 
(คชก. ตําบลทาไข) เพ่ือขอสิทธิการเชาที่ดินพิพาทกลับคืนมา โดยอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มิไดเขาทําประโยชนในที่ดิน แตปลอยใหบุคคลอ่ืนเปนผูใชทําประโยชนในที่ดินพิพาทแทน  
ผูเชานารายเดิมนาจะมีสิทธิดีกวาบุคคลอ่ืน แต คชก. ตําบลทาไข พิจารณาแลวมีมติวา นาย ส. 
และนาย ช. ไมมีสิทธิการเชาที่ดินพิพาท จากกรณีดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงทราบวา นาย ส. 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๐๑ 
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อนุญาตใหบุคคลอ่ืนเขามาทํานาในที่ดินของตน  หลังจากนั้น นาย ส. ไดแจงใหนาย ฉ.  
และผูฟองคดีกับพวกเลิกทํานา โดยนาง ป. มีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอเชาที่ดินพิพาท 
โดยอางวาตนเองเคยเชาที่ดินพิพาทจากนาย ส. มากอน โดยไมทราบวาเปนที่ดินของบุคคลใด 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือแจงใหนาง ป. ผูฟองคดีกับพวกหยุดดําเนินการใด ๆ ในที่ดิน
พิพาท และใหออกจากท่ีดินพิพาทภายใน ๗ วัน ผูฟองคดีและนาง ป. จึงย่ืนคํารองตอ คชก.  
ตําบลทาไข ซ่ึงพิจารณาแลวมีมติวา การท่ีนาย ส. ซ่ึงเปนผูดูแลที่ดินพิพาทยินยอมใหนาย ฉ.  
ทํานาในที่ดินพิพาท ถือเปนการเชานาตามพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๔ และยอมผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมทั้งการที่นาย ฉ. นําที่ดินพิพาทไปใหผูฟองคดี
และนาง ป. เชา เปนการใหเชาชวง จึงมีมติใหผูฟองคดีและนาง ป. ทํานาตอไปจนกวาเจาของที่ดิน
จะบอกเลิกการเชานาตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไดอุทธรณมติดังกลาว ซ่ึงตอมาคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ประจําจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลวเห็นวาขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติไดวา นาย ส.  
เปนเพียงผูดูแลที่ดินพิพาทแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ เทาน้ัน มิไดรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ใหเปนตัวแทนในการอนุญาตหรือทําสัญญาเชานากับผูใด การที่นาย ส. ใหนาย ฉ. ทํานา  
ถือเสมือนวาเปนการใหดูแลที่ดินพิพาทแทนตนเทาน้ัน นาย ฉ. เขาทํานาโดยไมเสียคาตอบแทน
ใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมถือเปนการเชานา การที่นาย ฉ. ใหผูฟองคดีและนาง ป. ทํานาแทนตน 
จึงมิใชเปนการเชาชวงทํานา  อีกทั้ง ผูฟองคดีและนาง ป. ทํานาในที่ดินพิพาทเพียง ๘ เดือนเศษ 
ไมถึงหน่ึงฤดูการทํานา จึงไมเขาขอสันนิษฐานตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมฯ จึงมีมติใหผูฟองคดีและนาง ป. ออกจากที่ดินพิพาท ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดี 
ออกจากนาที่พิพาท และใหผูฟองคดีทํานาในที่ดินพิพาทตอไป 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือตามรายงานการประชุม คชก. ตําบลทาไข ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และนาย ส.  
ใหถอยคําสอดคลองกันวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมอบหมายใหนาย ส. เปนผูดูแลที่ดินพิพาท 
เพ่ือไมใหมีบุคคลเขามาบุกรุก โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแตงตั้งหรือมอบหมาย 
ใหนาย ส. เปนตัวแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหมีอํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการนําที่ดินพิพาท
ไปหาผลประโยชน ประกอบกับภายหลังจาก คชก. ตําบลทาไข มีมติในกรณีพิพาทดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเพ่ิงทราบวานาย ส. อนุญาตใหนาย ฉ. เขามาทํานาในที่ดินของตนโดยพลการ 
ก็ไดแจงใหนาย ฉ. และผูฟองคดีกับพวกเลิกใชประโยชนในที่ดินพิพาททันที กรณีจึงเชื่อไดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ้ือที่ดินพิพาทมาเพ่ือใชประโยชนเอง จึงไดตกลงเลิกการเชานากับนาย ส. 
และนาย ช. ผูเชานาเดิม และไมตองการนําที่ดินพิพาทไปใหบุคคลใดเชาหรือใชประโยชนอยางใด ๆ 
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รวมทั้งการใหนาย ส. ดูแลที่ดินก็เปนการมอบใหดูแลเพ่ือปองกันมิใหบุคคลใด ๆ บุกรุกที่ดินพิพาท
เทาน้ัน  นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับเงินเปนคาตอบแทน 
การเชานาจากผูฟองคดีทั้งโดยทางตรงและทางออมแตอยางใด พฤติการณดังกลาวของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ยังฟงไมไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ เชิดหรือรูแลวยอมใหนาย ส. เชิดตัวเองออกแสดงเปนตัวแทน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการใหเชาที่ดินพิพาททํานา นาย ส. จึงไมอยูในฐานะเปนตัวแทน 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๗๙๗๑๑๖ และมาตรา ๘๒๑๑๑๗ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย การตกลงเชาที่พิพาทระหวางผูฟองคดีกับนาย ส. หรือนาย ฉ. จึงไมมีผลผูกพัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และแมผูฟองคดีจะอางวาไดเขาใชประโยชนในที่ดินพิพาทเพ่ือทํานา 
เปนระยะเวลา ๑๓ เดือนเศษ โดยมีการเก็บเก่ียวขาวมาแลว ๒ คร้ัง อันถือไดวามีการเชานา
ตามมาตรา ๒๕๑๑๘ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ แลวก็ตาม แตเม่ือ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิสูจนแลววามิใชผู ใหเชาและไมอนุญาตหรือยินยอมใหบุคคลเชา 
หรือใชประโยชน ในที่ ดินพิพาท  ผูฟองคดีจึงไมได รับความคุมครองตามมาตรา  ๒๕  
ดังกลาว  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติใหผูฟองคดีพรอมทั้งบริวารออกจากที่ดินพิพาท  
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๑๖/๒๕๕๖) 
 

  โดยที่พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กําหนดให
ผูใหเชานาจะขายนาไดตอเม่ือไดแจงใหผูเชานาทราบโดยทําเปนหนังสือแสดงความจํานง
จะขายนา พรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธานคณะกรรมการ
เชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก. ตําบล) เพื่อแจงใหผูเชานาทราบภายใน 
สิบหาวัน และถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซื้อนาเปนหนังสือยื่นตอประธาน คชก. ตําบล 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ผูใหเชานาตองขายนาแปลงดังกลาวใหผูเชานา

                                                            
๑๑๖-๑๑๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๗๙๗ อันวาสัญญาตัวแทนน้ัน คือสัญญาซ่ึงใหบุคคลคนหน่ึง เรียกวาตัวแทน มีอํานาจทําการแทน
บุคคลอีกคนหน่ึง เรียกวาตัวการ และตกลงจะทําการดังน้ัน 

อันความเปนตัวแทนน้ันจะเปนโดยตั้งแตงแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ยอมได 
มาตรา ๘๒๑ บุคคลผูใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดี รูแลวยอมใหบุคคลอีกคนหน่ึง

เชิดตัวเขาเองออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดี ทานวาบุคคลผูน้ันจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกผูสุจริตเสมือนวาบุคคล 
อีกคนหน่ึงน้ันเปนตัวแทนของตน 

๑๑๘ พระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
มาตรา ๒๕ ถาปรากฏวาบุคคลหน่ึงบุคคลใดไดเขาใชที่ดินของผูอื่นเพื่อทํานามาแลวอยางนอยหน่ึงฤดูการทํานา 

ถาบุคคลน้ันอางวาตนเปนผูเชานา ใหสันนิษฐานไวกอนวาไดมีการเชานากันตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตเจาของที่ดินจะพิสูจนได
เปนอยางอื่น 
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ตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ไดแจงไว แตหากผูใหเชานาขายนาไปโดยมิไดปฏิบัติ
ตามข้ันตอนดังกลาว ไมวานาน้ันจะถูกโอนตอไปยังผูใด ผูเชานามีสิทธิซื้อนาจาก 
ผูรับโอนตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ผูรับโอนซื้อไวหรือตามราคาตลาดในขณะน้ัน 
แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน ภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่ผูเชานารูหรือควรจะรู  
หรือภายในกําหนดเวลาสามปนับแตผูใหเชานาโอนนานั้น 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูใหเชานาขายนาไปโดยมิไดปฏิบัติตามข้ันตอน 
ที่กฎหมายกําหนด ผูเชานาจึงยื่นคํารองตอ คชก. ตําบล แสดงความประสงคขอซื้อที่นา
ตามราคาและวิธีการที่ผูใหเชานาไดขายนาใหแกผูรับโอนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งตอมา คชก. ตําบล มีมติใหผูเชานาซื้อที่ดินคืนจากผูรับโอนได แตมีประเด็น
โตแยงเก่ียวกับราคาที่ดินที่ผูรับโอนซื้อไว โดยผูเชานาเห็นวาราคาที่ คชก. ตําบล มีมติ
ใหผูรับโอนขายตอใหแกผูเชานาน้ันเปนราคาสูงเกินกวาที่มีการซื้อขายจริงระหวาง 
ผูใหเชานากับผูรับโอน โดยปรากฏวาผูเชานาไดอุทธรณคําสั่ง คชก. ตําบล ดังกลาว  
แตไมปรากฏวาไดมีการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณใหผูเชานาทราบภายในสามปนับแต 
ผูใหเชานาโอนที่นาน้ัน ซึ่งผูเชานาก็ไดติดตามสอบถามผลมาโดยตลอดจนระยะเวลา
ลวงเลยกําหนดเวลาดังกลาว จึงมีการแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณของ คชก. จังหวัด  
ที่วินิจฉัยยืนตามมติ คชก. ตําบล ใหผูเชานาทราบ เปนเหตุใหผูเชานาไดย่ืนฟองเปนคดีน้ี
ตอศาลภายในสามสิบวันนับแตไดรับทราบคําวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด เชนน้ีถือไดวา 
ผูเชานาไดใชสิทธิซื้อที่ดินพิพาทและโตแยงคําวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด ภายในระยะเวลา
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแลว 
  สําหรับประเ ด็นโตแย งในเรื่ องของราคาที่ ดินที่ ผู รับโอนซื้อไว น้ัน  
เม่ือพยานหลักฐานตาง ๆ อันไดแก สําเนาสมุดเงินฝากแสดงรายการเบิกจายเงิน 
ของผูรับโอน และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน คํานวณไดราคาตามที่ คชก. ตําบล มีมติจริง 
ประกอบกับเจาพนักงานที่ดินไดใหความเห็นในที่ประชุม คชก. จังหวัด ซึ่งเปนผูพิจารณา
อุทธรณวา การทํานิติกรรมซื้อขายที่ดินผูซื้อผูขายมักแจงราคาตามราคาประเมิน 
ที่สํานักงานที่ดินกําหนด ซึ่งต่ํากวาราคาที่มีการซื้อขายจริง  อีกทั้ง ผูปกครองทองที่ 
ไดใหความเห็นวาราคาซื้อขายที่ดินในทองที่พิพาทตามปกติมีราคาตามที่ คชก. ตําบล  
มีมติ  ดังน้ัน เม่ือจากพยานหลักฐานดังกลาวมีนํ้าหนักเชื่อไดวาที่ดินที่พิพาทมีราคา
ตามที่ คชก. ตําบล มีมติ การที่ คชก. จังหวัด พิจารณาอุทธรณแลวมีมติยืนตามมติ 
ของ คชก. ตําบลดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
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  การซื้อที่ดินของผูรับโอนที่ดินตามคดีน้ีเปนการไดที่ดินมาโดยเสียคาตอบแทน
และไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด  
จึงไดกรรมสิทธ์ิในที่ดินพิพาท ตราบใดที่ผูเชานายังไมใชเจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินพิพาท 
และผูเชายังคงเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาวตอไป ผูเชานาจึงยังคงมีสถานะเปนผูเชา
และมีหนาที่ชําระคาเชานาใหแกผูรับโอนที่ดิน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูเชาที่ดิน ๒ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๘๖ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๕๗๙ สวนผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูเชาที่ดิน ๑ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๘๐ เพ่ือทํานา  
โดยท่ีดินทั้ง ๓ แปลง ตั้งอยูที่ตําบลองครักษ (ทองขาอยาง) อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  
ตอมา เจาของที่ดินที่ผูฟองคดีที่ ๑ เชาทํานาอยูไดขายดินทั้งสองแปลงดังกลาวให นาง ห.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในราคาไรละ ๔๐,๐๐๐ บาท สวนเจาของที่ดินที่ผูฟองคดีที่ ๒ เชาทํานา 
ไดขายที่ดินใหนาย ว. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในราคาไรละ ๓๕,๐๐๐ บาท โดยมิไดทําหนังสือ 
แสดงความจํานงจะขายที่ดิน พรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธาน
คณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลเพ่ือแจงใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเชานาทราบ
ตามที่พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กําหนด เม่ือผูฟองคดีทั้งสอง 
ทราบเรื่องการซื้อขายที่ดินดังกลาว จึงยื่นคํารองตอคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ประจําตําบลองครักษ (คชก. ตําบลองครักษ) โดยแสดงความประสงคขอซื้อที่ดินที่พิพาท 
ตามราคาและวิธีการที่เจาของที่ดินเดิมไดขายใหแกผูถูกฟองคดีทั้งสอง ซ่ึง คชก. ตําบลองครักษ 
พิจารณาแลวมีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขายที่ดินพิพาททั้งสามแปลงใหกับ 
ผูฟองคดีทั้งสองในราคาไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท และใหชําระเปนเงินสด ผูฟองคดีทั้งสองไดอุทธรณมติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี (โดยผูวาราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการ) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลว
มีมติยืนตามมติของ คชก. ตําบลองครักษ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดยื่น
คํารองตอ คชก. ตําบลองครักษ เพ่ือบอกเลิกสัญญาเชานากับผูฟองคดีทั้งสอง และใหผูฟองคดี
ทั้งสองชําระคาเชานาใหครบถวน โดยหากผูฟองคดีทั้งสองประสงคจะซ้ือที่นาคืน ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองยินยอมขายใหในราคาไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตามมติ คชก. ตําบลองครักษ  ซ่ึงตอมา  
คชก. ตําบลองครักษ มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาเชานา 
กับผูฟองคดีทั้งสองได และใหผูฟองคดีทั้งสองชําระคาเชานาที่คงคางชําระใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีทั้งสองจึงยื่นอุทธรณมติการกําหนดราคาขายดังกลาวตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ อีกคร้ัง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีมติใน ๒ ประเด็น ดังน้ี  ประเด็นที่หน่ึง ผูฟองคดี
ทั้งสองไมไดซ้ือที่ดินคืนภายในกําหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด  และประเด็นที่สอง 
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เรื่องการบอกเลิกการเชานา เน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสองไมชําระคาเชารวมเปนเวลา ๒ ป โดยให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไปดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวามติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทั้งสองคร้ังไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการจดทะเบียนโอนขายที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีทั้งสองตามราคาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ้ือไวหรือตามราคาตลาด
ในขณะนั้น แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีมีประเด็นวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังน้ี 
  ประเด็นที่หน่ึง  การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติยืนตามมติของ คชก. ตําบลองครักษ 
ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองซื้อที่ดินคืนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในราคาไรละ 
๖๐,๐๐๐ บาท และใหชําระเปนเงินสด เปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม  เห็นวา มาตรา ๕๓ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ บัญญัติวา ผูใหเชานาจะขายนาได
ตอเม่ือไดแจงใหผูเชานาทราบโดยทําเปนหนังสือแสดงความจํานงจะขายนา พรอมทั้งระบุราคา 
ที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธาน คชก. ตําบล เพ่ือแจงใหผูเชานาทราบภายในสิบหาวัน 
และถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซ้ือนาเปนหนังสือยื่นตอประธาน คชก. ตําบล ภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ผูใหเชานาตองขายนาแปลงดังกลาวใหผูเชานาตามราคา 
และวิธีการชําระเงินที่ไดแจงไว และวรรคสาม บัญญัติวา ถาผูเชานาไมแสดงความจํานงจะซ้ือนา
ภายในกําหนดสามสิบวันหรือปฏิเสธเปนหนังสือไมซ้ือนาหรือแสดงความจํานงจะซื้อนา 
แตไมชําระเงินภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันหรือเวลาที่ คชก. ตําบลกําหนด ใหถือวาผูเชานา
หมดสิทธิที่จะซื้อนาตามมาตรานี้ และมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
บัญญัติวา ถาผูใหเชานาขายนาไปโดยมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไมวานานั้นจะถูกโอนตอไปยัง
ผูใด ผูเชานามีสิทธิซ้ือนาจากผู รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ผู รับโอนซื้อไว 
หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน แตทั้งน้ีผูเชานาจะตองใชสิทธิซ้ือนา
ดังกลาวภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่ผูเชานารูหรือควรจะรู หรือภายในกําหนดเวลาสามป
นับแตผูใหเชานาโอนนานั้น 
  เม่ือขอเท็จจริงในประเด็นนี้มีการโตแยงเฉพาะราคาที่มีการซ้ือขายจริง โดยไมมี
การกลาวอางหรือตอสูเก่ียวกับราคาตลาด จึงมีประเด็นตองพิจารณาวาราคาที่ดินพิพาท 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ้ือไว เปนจํานวนเทาใด เม่ือจากพยานหลักฐาน
ประกอบคําชี้แจงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอที่ประชุม คชก. ตําบลองครักษ ปรากฏวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ชี้แจงวาไดซ้ือที่ดินพิพาทมาจากเจาของเดิมในราคาไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๐ ไรเศษ 



 
 
๖๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนเงินประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักฐานประกอบดวย สําเนาสมุดเงินฝาก 
แสดงรายการที่เบิกจายเงิน พบวามีการถอนเงินประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท และสัญญาจะซ้ือจะขาย
ที่ดินซ่ึงระบุวา ไดตกลงซื้อขายที่ดินเนื้อที่ ๒๐ ไร ๒ งาน ๔๘ ตารางวา ราคา ๑,๒๓๗,๒๐๐ บาท 
เม่ือคํานวณแลวมีการซ้ือขายที่ดินในราคาไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท สวนราคาที่มีการซ้ือขาย 
ตอเจาพนักงานที่ดินตามคํากลาวอางของผูฟองคดีทั้งสองนั้น เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรีไดใหความเห็นในที่ประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ วา การทํานิติกรรมซื้อขายที่ดิน  
ผูซ้ือผูขายมักแจงราคาตามราคาประเมินที่สํานักงานที่ดินกําหนด ซ่ึงต่ํากวาราคาที่มีการซ้ือขายจริง 
ประกอบกับกํานันตําบลองครักษซ่ึงเปนบุคคลในพ้ืนที่ใหความเห็นวา ที่ดินในตําบลองครักษ
ปกติราคาไรละ ๖๐ ,๐๐๐ บาท หากเปนที่ ดินติดถนนจะมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทได  
จากพยานหลักฐานตาง ๆ ดังกลาว จึงนาเชื่อวาที่ดินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซ้ือไวมีราคาไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติยืนตามมติของ คชก. 
ตําบลองครักษ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองซื้อที่ดินคืนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ในราคาไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท และใหชําระเปนเงินสด จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยมาตรา ๕๔  
แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ แลว 
  ประเด็นที่สอง  การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบเปนสองประเด็น โดยประเด็น 
ที่หน่ึงเห็นวา ผูฟองคดีทั้งสองไมซ้ือที่ดินพิพาทคืนตามกําหนดระยะเวลาในมาตรา ๕๔  
แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ และประเด็นที่สอง เห็นวา การบอกเลิก 
การเชานาเน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสองไมชําระคาเชารวมเปนเวลาสองป ตามมติที่ประชุม คชก. 
ตําบลองครักษ เปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๐๑๑๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ในอัตราไรละ ๓๐๐ บาท 

                                                            
๑๑๙ พระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

มาตรา ๔๐ ให คชก. ตําบลประกาศกําหนดเวลาที่ผูใหเชานาอาจเรียกเก็บคาเชานาในแตละปตามความเหมาะสม
แหงทองที่และประเภทของพืชหลัก 

คาเชานาใหคิดเปนรายป ในอัตราไมเกินอัตราข้ันสูงที่ คชก. ตําบลกําหนดและใหเรียกเก็บไดเม่ือถึงเวลา 
ที่ คชก. ตําบลกําหนดตามวรรคหน่ึงน้ันแลว 

ในกรณีที่ คชก. ตําบลกําหนดอัตราคาเชานาข้ันสูงข้ึนใหม ผูเชานาหรือผูใหเชานาอาจขอใหอีกฝายหน่ึงปรับปรุง
อัตราคาเชานาได ถาไมเปนที่ตกลงกัน ฝายที่ขอใหปรับปรุงคาเชานาอาจรองขอตอ คชก. ตําบลใหวินิจฉัยได แตตองรองขอ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไมสามารถตกลงกันได 

ในกรณีที่มิไดมีขอตกลงกันไว ผูเชานาจะชําระคาเชานาเปนผลผลิตก็ได 
ในกรณีที่คาเชานากําหนดเปนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่นซ่ึงมิใชผลผลิตคาเชานาดังกลาวตองไมเกิน

อัตราคาเชานาข้ันสูงที่ คชก. ตําบลกําหนด  ทั้งน้ี ใหคํานวณตามราคาซื้อขายผลผลิตที่ซ้ือขายกันในทองที่ที่นาน้ันตั้งอยู 
ในขณะที่คาเชานาถึงกําหนดชําระ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๐๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นับแตที่ผูเชานาไมชําระคาเชาหลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนชื่อเจาของที่ดินใหม เปนคําส่ังที่ชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม  เห็นวา กรณีมีประเด็นตองวินิจฉัยกอนวา ผูฟองคดีทั้งสองไดใชสิทธิ 
ซ้ือที่ดินพิพาทคืนภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเชา
ที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ หรือไม เห็นวา เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา เจาของที่ ดินพิพาท 
ไดจดทะเบียนขายที่ดินใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๔๒ โดยมิไดแจงใหผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนผูเชานาทราบโดยทําเปนหนังสือแสดงความจํานง
จะขายนาพรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธาน คชก. ตําบลองครักษ 
เพ่ือแจงใหผูฟองคดีทั้งสองทราบภายในสิบหาวันเสียกอน อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิ ซ้ือที่นาที่ พิพาทกอน 
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การท่ีผูฟองคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๔๒ ยื่นตอประธาน คชก. ตําบลองครักษ แสดงความประสงคขอซ้ือที่ดินพิพาท
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามราคาและวิธีการที่ผูใหเชานาไดขายนาใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสองไดใชสิทธิซ้ือที่ดินที่พิพาท
ภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่รูถึงการจดทะเบียนขายที่ดินดังกลาวแลว 
  เม่ือตอมา คชก. ตําบลองครักษ มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ขายที่ดินพิพาททั้งสามแปลงใหกับผูฟองคดีทั้งสองในราคาไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยใหจาย 
เปนเงินสด และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติยืนตามมติของ คชก. ตําบลองครักษดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดี
ทั้งสองอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมไดแจงมติขางตนใหผูฟองคดีทั้งสองทราบ แตผูฟองคดีทั้งสอง
ไดติดตามสอบถามเพ่ือขอทราบมติดังกลาวมาโดยตลอด จนกระทั่งไดรับแจงมติขางตน 
ตามหนังสือที่วาการอําเภอบางปลามา ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
อางวาเปนหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสองเองในการติดตามเพ่ือรับทราบมติดังกลาว และชี้แจงวา 
ไดมีการแจงมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยกํานันตําบลองครักษ ไดฝากสําเนาหนังสือแจงมติ 
ที่ประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหอดีตผูใหญบานหมูที่ ๕ ตําบลองครักษ ดําเนินการแจงแทน 
แตเม่ือพิจารณาพยานเอกสารท่ีคูกรณียื่นตอศาลแลว ไมปรากฏหลักฐานสําเนาหนังสือแจงมติ
ดังกลาวใหผูฟองคดีทั้งสองทราบ  อีกทั้ง ไมปรากฏหลักฐานการวางหนังสือหรือปดหมาย 
ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๐๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติ 
                                                                                                                                                                          

การเรียกเก็บคาเชานาจะตองกระทํา ณ ภูมิลําเนาของผูเชานา และผูใหเชานาตองแจงเปนหนังสือกําหนดวัน 
เรียกเก็บคาเชานาใหผูเชานาและประธาน คชก. ตําบลทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน ในระหวางที่ผูใหเชานายังมิไดแจง 
ใหผูเชานาทราบถึงการเรียกเก็บคาเชานาจะถือวาผูเชานาผิดนัดชําระคาเชานามิได 

๑๒๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๗๐ การแจงเปนหนังสือโดยวิธีใหบุคคลนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาขณะนําไปสงไมพบผูรับ  

และหากไดสงใหกับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยู หรือทํางานในสถานที่น้ัน หรือในกรณีที่ผูน้ันไมยอมรับ หากไดวางหนังสือน้ัน



 
 
๖๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา ไดมีการแจง
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
กรณีจึงฟงไดวา ผูฟองคดีทั้งสองเพ่ิงทราบมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ขางตน อยางเร็วที่สุด  
คือ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซ่ึงมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมฯ บัญญัติใหคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียในการเชานาท่ีไมพอใจคําวินิจฉัยของ คชก. 
จังหวัด มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด 
แตจะตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ คชก. จังหวัด มีคําวินิจฉัย  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีทั้งสอง 
นําคดีมาฟองตอศาลในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อันเปนการใชสิทธิอุทธรณตอศาลภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสองไดใชสิทธิซ้ือที่ดินที่พิพาท
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกันแลว มติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบในประเด็นที่หน่ึงวา ผูฟองคดีทั้งสองไมซ้ือที่ดินที่พิพาทคืน 
ตามกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๔ ดังกลาว จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สําหรับมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในประเด็นที่สองเก่ียวกับการบอกเลิกการเชานา
เน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสองไมชําระคาเชารวมเปนเวลาสองปน้ัน โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคหก  
แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ บัญญัติวา การเรียกเก็บคาเชานาจะตอง
กระทํา ณ ภูมิลําเนาของผูเชานา และผูใหเชานาตองแจงเปนหนังสือกําหนดวันเรียกเก็บคาเชานา
ใหผูเชาและประธาน คชก. ตําบล ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน ในระหวางที่ผูใหเชานา 
ยังมิไดแจงใหผูเชาทราบถึงการเรียกเก็บคาเชานา จะถือวาผูเชานาผิดนัดการชําระคาเชานา
มิได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ บอกเลิกการเชานา 
โดยอางเหตุวาผูฟองคดีทั้งสองไมชําระคาเชารวมเปนเวลาสองป โดยไมไดปฏิบัติตามขั้นตอน
และวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๔๐ ดังกลาว แต คชก. ตําบลองครักษ มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาเชากับผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนผูเชาได  อีกทั้ง ยังใหผูฟองคดี
ทั้งสองออกไปจากที่นาที่เชา กับใหผูฟองคดีที่ ๑ ชําระคาเชานาที่ยังคงคางชําระใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เปนเงิน ๖๐,๕๐๐ บาท และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระคาเชานาที่คางชําระใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ เปนเงิน ๓๐,๒๕๐ บาท จึงเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย  อยางไรก็ตาม เม่ือผูฟองคดีทั้งสอง
ไดอุทธรณมติของ คชก. ตําบลองครักษ ดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดพิจารณาแลวเห็นวามติของ คชก. ตําบลองครักษ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมฯ ในการเรียกเก็บคาเชานาในอัตราไรละ ๓๐๐ บาท นับแตวันที่ผูเชานาไมชําระ
                                                                                                                                                                          
หรือปดหนังสือน้ันไวในที่ซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานที่น้ันตอหนาเจาพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีไปเปนพยานก็ใหถือวา
ไดรับแจงแลว 
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คาเชาหลังจากที่ไดมีการเปล่ียนชื่อเจาของที่ดินใหม จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลองครักษ 
ไมชอบดวยกฎหมาย และไดมีคําวินิจฉัยใหถูกตอง โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  ดังน้ัน มติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ในประเด็นน้ี จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
  สวนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสองอางวา ผูฟองคดีทั้งสองอยูในฐานะเปนผูมีสิทธิซ้ือที่นาคืน 
ไมใชในฐานะผูเชานา  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดอยูในฐานะผูใหเชานา 
แตอยูในฐานะผูรับโอนที่นา ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมมีหนาที่ตองชําระคาเชานาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน  เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดที่ดินที่พิพาทมา 
โดยเสียคาตอบแทน และมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอพนักงานเจาหนาที่ตามขั้นตอน 
ที่กฎหมายกําหนด จึงไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท การท่ีผูฟองคดีทั้งสองเปนผูมีสิทธิซ้ือที่ดิน 
ที่พิพาทตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ  
เปนคนละสวนกับการเชานา ตราบใดท่ีผูฟองคดีทั้งสองยังมิใชเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พิพาท 
และผูฟองคดีทั้งสองยังคงเขาทําประโยชนในที่ดินที่พิพาทตอไป ผูฟองคดีทั้งสองจึงยังเปนผูเชา 
และมีหนาที่ตองชําระคาเชานาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
  พิพากษาใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เฉพาะประเด็นที่วินิจฉัยวา ผูฟองคดี
ทั้งสองไมซ้ือที่ดินพิพาทคืนตามกําหนดระยะเวลาในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติการเชา
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ และใหผูฟองคดีทั้งสองมีสิทธิซ้ือที่ดินที่พิพาทจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในราคาไรละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยกําหนดระยะเวลาใหผูฟองคดีทั้งสอง 
ซ้ือที่ดินที่พิพาทตามราคาดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๗/๒๕๕๖) 
 

  การบอกเลิกการเชานาเพื่อนําที่นาที่ใหเชาไปใชเพื่อประโยชนแหงครอบครัวตน
ตามความจําเปนตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง (๒) แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ น้ัน เม่ือพิจารณารายไดประกอบกับสุขภาพรางกาย 
ของผูใหเชาซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธ์ิรวมในที่ดินที่ใหเชากับผูเชาแลวรับฟงไดวา ผูใหเชา
หน่ึงในสองรายมีอายุมาก และไมไดประกอบอาชีพที่แนนอน ซึ่งนอกจากตองรับภาระ
คาใชจายในการดํารงชีวิตประจําวันแลว ยังตองมีคาใชจายสําหรับการดูแลรักษาโรค
ประจําตัวของตนเองดวย สวนผูเชาน้ัน นอกจากจะมีรายไดจากคาตอบแทนการเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ยังมีรายไดจากการรับจางทํานาปละ ๒ คร้ัง 
และมีรายไดจากการรับจางทั่วไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งแมรายละเอียดเก่ียวกับรายไดในสวนน้ี
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จะไมชัดเจน แตก็ตองถือวาผูเชามีทางทํามาหาไดมากกวาผูใหเชา  อีกทั้ง ผูเชา 
ยังมีอายุไมมาก สามารถทํางานหาเลี้ยงครอบครัวได  ดังน้ัน การที่ผูใหเชาแจงบอกเลิก
การเชานาและไดนําที่นาไปใหภรรยาของผูใหเชารายที่มีทางทํามาหาไดนอยเขาทํานา 
เพื่อนํารายไดมาใชจายในครอบครัวและเปนคารักษาพยาบาล จึงเปนการบอกเลิก 
การเชานาเพื่อนําที่นาที่ใหเชาน้ันไปใชเพ่ือประโยชนแหงครอบครัวตนตามความจําเปน
โดยแทจริง การที่คณะกรรมการการเชาที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบลและ
คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัดมีมติและคําวินิจฉัยอุทธรณวา 
การบอกเลิกการเชานาพิพาทชอบดวยกฎหมายแลว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๔ ตําบลทาไข อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นาย ส. ซ่ึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดใหนาย บ. บิดาของผูฟองคดีเชาทํานา 
ภายหลังจากนาย ส. เสียชีวิตลง ที่ดินดังกลาวไดโอนมาเปนกรรมสิทธิ์ของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
และผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยนาย บ. ยังคงทํานาในที่ดินแปลงดังกลาวตลอดมา และตอมาผูฟองคดี
ไดเขาทํานาในที่ดินแปลงดังกลาวแทนนาย บ. โดยไดจายคาเชานาทุกป จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมีหนังสือถึงนาย บ. แจงบอกเลิกการเชานาเม่ือสิ้น 
ฤดูทํานาป พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือเม่ือครบฤดูเก็บเก่ียวในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เน่ืองจากมีความประสงค
จะใชที่ดินดังกลาวเพ่ือประโยชนแหงครอบครัว ผูฟองคดีไดมีหนังสือคัดคานการบอกเลิกการเชานา
ดังกลาว โดยอางวายังไมสิ้นสุดระยะเวลาการเชานาและผูฟองคดีไมมีอาชีพทํากิน  ตอมา 
คณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลทาไข (คชก. ตําบลทาไข) (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) ไดนํากรณีพิพาทขางตนเขาสูการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวา  
การบอกเลิกการเชานาของผูใหเชาเปนไปตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ผูใหเชานามีเหตุผลความจําเปนเพียงพอในการบอกเลิก
การเชานา  อีกทั้ง ฝายผูเชานายังมีที่ดินแปลงอ่ืนทํานาและมีรายไดอ่ืน ๆ เพียงพอตอการยังชีพ 
จึงมีมติใหนาย บ. เลิกการทํานาในที่ดินพิพาท นาย บ. จึงอุทธรณตอคณะกรรมการการเชาที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงตอมาพิจารณาแลวมีมติยืน 
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ บอกเลิก
การเชานาโดยไมชอบ เพราะผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ มิไดนําที่นาไปทําเอง   
อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดเชียงใหม สวนผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีอายุมากแลว
ทํานาไมไหว และมีฐานะร่ํารวย จึงไมมีความจําเปนที่จะนําที่นาไปทําประโยชนแหงครอบครัว
ของตนตามความจําเปน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติ



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูฟองคดีไดสิทธิ 
การเชาที่นาตอไป 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ประกอบอาชีพเปนแพทยอยูที่
จังหวัดเชียงใหม มีรายไดเพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัวของตนได และไมมีความจําเปนตองนํา 
ที่นาที่ใหเชาไปใชเพ่ือประโยชนแหงครอบครัวของผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตอยางใด แตผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ มีรายไดจากการท่ีบุตรสามคนสงใหใชประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท และรายได
จากการใหเชาหองพักจํานวน ๕ หอง ในที่ดินที่เชาจากการรถไฟแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนหองแถวไม
ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี ตั้งอยูใกลกับรางรถไฟ และมีสภาพทรุดโทรมแลว ซ่ึงภรรยาของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชี้แจงวา ไดคาเชาหองละ ๘๐๐ บาท ปจจุบันมีผูเชาอยูเพียง ๒ หอง และหอง
ที่สามารถใหเชาไดมีจํานวน ๔ หอง อีก ๑ หอง ทรุดโทรมแลว โดยปกติไมเคยมีผูเชาเต็ม ๔ หอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีรายไดไมมากนักและมีจํานวนไมแนนอน ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ปวยเปนโรคหัวใจขาดเลือด และกระเพาะปสสาวะอักเสบ ปจจุบันไมไดประกอบอาชีพที่แนนอน  
ดังนั้น เม่ือพิจารณารายไดประกอบกับสุขภาพรางกายของผูถูกฟองคดีที่ ๔ แลวเห็นไดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ นอกจากจะมีคาใชจายในการดํารงชีวิตประจําวันแลว ยังตองมีคาใชจาย
สําหรับการดูแลรักษาโรคประจําตัวของตนเองดวย สวนผูฟองคดีน้ัน นอกจากจะมีรายได 
จากคาตอบแทนการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ ๕,๑๐๐ บาท แลว  
ผูฟองคดียังมีรายไดจากการรับจางทํานาปละ ๒ คร้ัง ไดคาจางคร้ังละ ๑๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน 
๒๔,๐๐๐ บาท และมีรายไดจากการรับจางทั่วไป เชน รับจางทํานา รับจางปรับดิน และรับจาง
ฉีดยาฆาแมลง อีกทางหน่ึงดวย แมรายละเอียดเก่ียวกับรายไดในสวนนี้จะไมชัดเจน แตก็ตองถือวา
ผูฟองคดีมีทางทํามาหาไดมากกวาผูถูกฟองคดีที่ ๔  อีกทั้ง ผูฟองคดียังมีอายุไมมาก สามารถ
ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวได  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทมีหนังสือแจงบอกเลิกการเชานาและไดนําที่นาแปลงดังกลาว 
ใหภรรยาของผูถูกฟองคดีที่ ๔ เขาทํานา เพ่ือนํารายไดมาใชจายในครอบครัวและเปน 
คารักษาพยาบาลผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงเปนการบอกเลิกการเชานาเพ่ือนําที่นาที่ใหเชาน้ันไปใช
เพ่ือประโยชนแหงครอบครัวตนตามความจําเปนตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๒)๑๒๑  
                                                            

๑๒๑ พระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
มาตรา ๒๖ การเชานา ใหมีกําหนดคราวละไมนอยกวาหกป การเชานารายใดที่ทําไวโดยไมมีกําหนดเวลา หรือมี

แตต่ํากวาหกป ใหถือวาการเชานารายน้ันมีกําหนดเวลาหกป 
เม่ือส้ินระยะเวลาการเชานาตามวรรคหน่ึง ถาผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานาตามมาตรา ๓๗ และผูเชานา 

ยังทํานาในที่นาน้ันตอไป ใหถือวาไดมีการเชานาน้ันตอไปอีกคราวละหกป 
บทบัญญัติวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิใหใชบังคับแกการเชาชวงนา 



 
 
๖๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ โดยแทจริงแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติวา
การบอกเลิกการเชานาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนไปตามพระราชบัญญัติ
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติยืนตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๖๔/๒๕๕๖) 
 

  ในการบอกเลิกการเชานาน้ัน พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๔ กําหนดแตเพียงใหผูใหเชานาตองมีหนังสือแจงการบอกเลิกการเชานา 
ใหผูเชานาทราบลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงปเทาน้ัน โดยไมไดกําหนดใหผูใหเชานา 
ตองแสดงเหตุผลในการบอกเลกิการเชานาตอผูเชานาแตอยางใด แตเหตุแหงการบอกเลิก
การเชานาน้ัน  เปนเ ร่ืองที่ ผู ให เชานาตองแสดงตอคณะกรรมการการเชาที่ ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก. ตําบล) ซึ่ง คชก. ตําบล จะเปนผูพิจารณาเองวา  
เหตุแหงการบอกเลิกการเชานาน้ัน เปนเหตุตามที่มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดไวหรือไม  ดังน้ัน ในกรณีที่ผูใหเชานาไดแจง 
การบอกเลิกการเชานาใหผู เชานาทราบถึงลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงป  
พรอมกันน้ันก็ไดมีหนังสือแจงตอ คชก. ตําบล วา ไดบอกเลิกการเชานาไปยังผูเชานาแลว 
โดยแสดงเหตุผลแหงการบอกเลิกการเชานาวา เน่ืองจากผูใหเชานาไดยายภูมิลําเนา 
มาอยูบริเวณที่นาที่ใหเชา และมีความประสงคจะเขาทําประโยชนในที่นาดังกลาว 
ดวยตนเอง อันถือเปนเหตุแหงการบอกเลิกการเชานาโดยประสงคจะเขาประกอบ
เกษตรกรรมดวยตนเองตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  

                                                                                                                                                                          
มาตรา ๓๗ เม่ือส้ินระยะเวลาการเชานาตามมาตรา ๒๖ การเชานาไมส้ินสุดลง เวนแตผูใหเชานาประสงคจะใช

นาที่ใหเชาเพื่อการดังตอไปน้ี และไดบอกเลิกการเชานาเปนหนังสือใหผูเชานาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงป 
(๑) ใชเพื่อประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 
(๒) ใชเพื่อประโยชนแหงครอบครัวของตนตามความจําเปน 
(๓) ใชเพื่อทําประโยชนตามผังเมืองหรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่น หรือ 
(๔) ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นอันสอดคลองกับประโยชนสวนรวมในทางเศรษฐกิจตามหลักเกณฑที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด 
ใหผูใหเชานาสงสําเนาการบอกเลิกการเชานาตามวรรคหน่ึง พรอมทั้งแสดงเหตุแหงการบอกเลิกการเชานาไปยัง 

คชก. ตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอกเลิกการเชานาใหผูเชานาทราบ เม่ือไดรับสําเนาหนังสือบอกเลิก
การเชานาดังกลาวแลว ให คชก. ตําบล พิจารณาวินิจฉัย ถา คชก. ตําบล เห็นวาผูใหเชานายังไมมีความจําเปนรีบดวนที่จะใชนา
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และการบอกเลิกการเชานานั้น จะทําใหผูเชานาเดือดรอน คชก. ตําบลจะวินิจฉัยใหยับยั้งการบอกเลิก
การเชานาไวทั้งหมดหรือบางสวนเปนเวลาตามที่เห็นสมควรไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสองปก็ได 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การบอกเลิกการเชานาของผูใหเชานาจึงเปนการปฏิบัติโดยถูกตองตามข้ันตอน 
ที่กฎหมายกําหนดแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสองไดเชาที่ดินในตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
เพ่ือทํานา จํานวน ๗๘ ไร ๓ งาน มาเปนระยะเวลากวา ๓๕ ป โดยชําระคาเชานาในอัตราไรละ 
๑๐๐ บาทตอป ใหแกผูใหเชานา ซ่ึงในปจจุบันนาง อ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เปนผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินแปลงดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงผูฟองคดี
ทั้งสองเพ่ือบอกเลิกการเชานาที่พิพาท เน่ืองจากไดยายภูมิลําเนามาอยูที่ตําบลละหารแลว  
และมีความประสงคจะเขาทําประโยชนในนาที่พิพาทในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ และมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลละหาร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือบอกเลิกการเชานาในที่ดินพิพาทโดยไมประสงคใหผูฟองคดีที่ ๒ เชานา
ที่พิพาทตอไป เน่ืองจากผูฟองคดีที่ ๒ ไมไดชําระคาเชานาเปนเวลาหลายป ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๒  
ไดมีหนังสือโตแยงการบอกเลิกการเชานาของผูถูกฟองคดีที่ ๓  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีคําวินิจฉัยวา การบอกเลิกการเชานาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชอบแลว ใหผูฟองคดีทั้งสองสงมอบ
ที่นาพิพาทคืนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยไดแจงคําวินิจฉัยดังกลาวใหผูฟองคดีทั้งสองทราบ  
ผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยเห็นวาหนังสือบอกเลิก 
การเชานาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมชอบดวยมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ เน่ืองจากไมไดระบุวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ประสงค 
จะทํานาดวยตนเอง และไมไดระบุวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ประสงคจะใชที่นาที่พิพาทเพ่ือประโยชน
แหงครอบครัวของตนตามความจําเปน จึงมีหนังสืออุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาวตอคณะกรรมการ
การเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดนนทบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงพิจารณาแลวมีมติยืน
ตามคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมทั้งขอใหผูฟองคดีทั้งสองมีสิทธิ
เชานาดังกลาวจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในอัตราคาเชาเดิมตอไปอีก ๖ ป นับแตเดือนสิงหาคม 
๒๕๔๘ เปนตนไป 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ในการบอกเลิกการเชานาน้ัน พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ 
เพียงแตกําหนดใหผูใหเชานามีหนังสือแจงการบอกเลิกการเชานาใหผูเชานาทราบลวงหนา 
ไมนอยกวาหน่ึงปเทาน้ัน โดยมิไดกําหนดใหผูใหเชานาตองแสดงเหตุผลในการบอกเลิกการเชานา
ตอผูเชานาแตอยางใด สวนการแสดงเหตุแหงการบอกเลิกการเชานานั้น เปนไปตามมาตรา ๓๗ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ที่กําหนดใหผูเชานาตองสงสําเนาการบอกเลิกการเชานา



 
 
๖๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พรอมทั้งแสดงเหตุแหงการบอกเลิกการเชานาไปยังคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ประจําตําบลภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอกเลิกการเชานาใหผูเชานาทราบ 
ซ่ึงคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําตําบลจะเปนผูพิจารณาวา เหตุแหงการบอกเลิก
การเชานาน้ันเปนเหตุตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
หรือไม และเหตุแหงการบอกเลิกการเชานาก็มิไดเปนการพิจารณาจากเน้ือความในหนังสือบอกเลิก
การเชานา แตเปนเรื่องที่ผูใหเชานาตองแสดงตอคณะกรรมการการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ประจําตําบล ซ่ึงในคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในฐานะผูเชานา มีหนังสือลงวันที่ 
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจงใหผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนผูเชานาทราบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
มีความประสงคจะเขาทําประโยชนในที่นาที่ใหเชาในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
จึงขอบอกเลิกการเชานาเปนการลวงหนา จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดแจงบอกเลิกการเชานาใหผูฟองคดีทั้งสองทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงป  
อันเปนการปฏิบัติถูกตองตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมฯ แลว และพรอมกันนั้นผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ แจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดบอกเลิกการเชานาไปยังผูฟองคดี 
ทั้งสองแลว เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดยายภูมิลําเนามาอยูบริเวณที่นาที่ใหเชา และมี 
ความประสงคจะเขาทําประโยชนในที่นาดังกลาวดวยตนเอง กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
แสดงเหตุแหงการบอกเลิกการเชานาตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามขั้นตอนของมาตรา ๓๗ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  อีกทั้ง ยังถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีเหตุแหงการบอกเลิก 
การเชานาโดยประสงคที่จะเขาประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฯ การบอกเลิกการเชานาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
จึงเปนการปฏิบัติถูกตองตามขั้นตอนของมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
โดยครบถวนแลว  ดังน้ัน การบอกเลิกการเชานาของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงเปนการบอกเลิก 
การเชานาโดยชอบ คําวินิจฉยัของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยใหผูฟองคดีทั้งสองสงมอบที่นาพิพาท
คืนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ยืนตามคําวินิจฉัย 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนคําวินิจฉัยที่ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๕๗) 
 

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 
 

  ๖.๕.๑ การปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ 
 

   เม่ือการขยายแนวเขตปกเสาพาดสายระบบจําหนายไฟฟาเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะใหแกประชาชนของการไฟฟาสวนภูมิภาค จําเปนตองผานที่ดินที่ราชพัสดุ



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซึ่งอยูในความครอบครองของกองทัพบก ผูมีหนาที่เก่ียวของจึงตองดําเนินการตามกรอบ
ของกฎหมาย โดยเลือกใชแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม และไมกระทบตอสิทธิ 
ในการครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนดวย 
   เม่ือพิจารณาขอบเขตของการจัดทําบริการสาธารณะภายใตบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย และเหตุผลความจําเปนที่กองทัพบกตองใชประโยชนที่ดินดังกลาว 
ในราชการทหารและความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินที่ราชพัสดุขางตนแลวเห็นวา การปกเสาพาดสายระบบจําหนายไฟฟาในลักษณะ
ติดตั้งแบบถาวร จะสงผลกระทบตอภารกิจของกองทัพบก เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวอยูในเขต
ยุทธศาสตร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งอาจเกิดปญหา
เก่ียวกับการใชจายงบประมาณหากตองดําเนินการตามแนวทางในการแกไขปญหา 
การบุกรุกที่ดิน ประกอบกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไดพิจารณาใหประชาชนในพื้นที่
ดังกลาวเขารวมโครงการเรงรัดขยายเขตบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟา 
ดวยพลังงานแสงอาทิตย อันเปนการแกไขปญหาเพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชในเบ้ืองตน
ระดับหน่ึงแลว  ดังน้ัน การที่กองทัพบกในฐานะผูใชที่ราชพัสดุซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแล
และบํารุงรักษาที่ราชพัสดุในความครอบครอง ไมอนุญาตใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
ดําเนินการขยายเขตปกเสาพาดสายระบบจําหนายไฟฟาในที่ดินราชพัสดุพิพาท  
จึงเปนการใชดุลพินิจที่มีเหตุผลและอยูในกรอบของกฎหมายแลว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีมีทะเบียนบานชั่วคราวอยูในที่ ดินราชพัสดุ หมูที่ ๘ ตําบล 
หนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยกรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ไดใหกองทัพบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เปนผูครอบครองดูแลรักษาที่ราชพัสดุดังกลาว เพ่ือใชประโยชนในราชการทหาร ซ่ึงในบริเวณ
ดังกลาวยังไมมีไฟฟาและประปาใช ผูฟองคดีจึงมีหนังสือไปถึงผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เพ่ือขอใหพิจารณาแกไขความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟา
และน้ําประปาใชดังกลาว  ตอมา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
มีหนังสือขอใหผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปราณบุรีแกไขปญหาความเดือดรอน
ดังกลาว การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปราณบุรีจึงประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
เ พ่ือแกไขปญหาขางตน   หลังจากน้ัน  ผูถูกฟองคดีที่  ๓ มีหนังสือขอใหผูบัญชาการ 
ศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต พิจารณาวาจะขัดของหรือไม หากการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอปราณบุรีจะดําเนินการขยายเขตปกเสาพาดสายระบบกระแสไฟฟาในพ้ืนที่หมูที่ ๘  
ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยศูนยการทหารราบ  



 
 
๖๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คายธนะรัชต มีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทราบวา พ้ืนที่ดังกลาวอยูระหวางดําเนินการ 
ตามแนวทางแกไขปญหาการบุกรุกที่ ดิน การขยายเขตปกเสาพาดสายระบบจําหนาย
กระแสไฟฟาในพ้ืนที่ อาจสงผลกระทบตอการแกไขปญหาได จึงขอใหชะลอการดําเนินการ
ดังกลาวไวกอน การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปราณบุรีจึงยังมิไดดําเนินการตามที่มีการรองขอ 
แตไดทําการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยใหกับหมูที่ ๘ ตําบลหนองตาแตม 
อําเภอปราณบุรี ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เพิกเฉยไมดําเนินการใหผูฟองคดีและชาวบานมีไฟฟาและนํ้าประปาใช เปนการละเลยตอหนาที่ 
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมอนุญาตใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) เขาไป
ดําเนินการติดตั้งระบบจําหนายไฟฟาใหแกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
เสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ และการประปาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดีที่ ๖) เขาไปติดตั้ง
ไฟฟา ประปา ในหมูบานดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินที่ผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ดําเนินการ
ปกเสาพาดสายระบบจําหนายไฟฟาไดขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ ซ่ึงกระทรวงการคลัง 
เปนผูถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐใชประโยชนในที่ราชพัสดุตามขอ ๑๔๑๒๓  
ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต  
 
                                                            

๑๒๒ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๕ ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 
บรรดาท่ีราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดไดมาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอื่น  

ใหกระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุน้ัน  ทั้งน้ี ยกเวนที่ดินที่ไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

๑๒๓ กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๑๔ ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ ถาที่ราชพัสดุน้ันตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุน้ันตั้งอยูในจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขอใชที่ราชพัสดุ 
ตอสํานักงานธนารักษพื้นที่ พรอมท้ังแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชที่ราชพัสดุน้ัน โดยตองไดรับความยินยอมจาก 
ผูวาราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ โดยจะเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดตอเม่ือไดรับอนุญาต 
จากกรมธนารักษแลว 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนผูครอบครองดูแลและรักษาที่ ดินราชพัสดุดังกลาว เพ่ือประโยชนในราชการทหาร  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวางระเบียบเก่ียวกับการปกครองดูแลรักษาที่ ดินที่หวงหามไว 
เพ่ือประโยชนในราชการทหารไวในขอ ๖๑๒๔ ของระเบียบกองทัพบก วาดวยการปกครองและ
วิธีการจัดการที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยกําหนดใหหนวยใชประโยชนในที่ดินมีหนาที่
และความรับผิดชอบในการปกครองดูแลและระวังรักษาที่ดิน ดังนี้ ๖.๑ ดูแลรักษาและปองกัน 
มิใหผูใดรุกล้ําแนวเขต หรือเขามาหาผลประโยชนจากที่ดินโดยพลการ ตองหม่ันตรวจสอบ 
หลักเขตในพ้ืนที่ที่หนวยของตนเขาไปใชประโยชน มิใหถูกร้ือถอน ทําลาย หรือเคลื่อนยาย  
ถาหากปรากฏวามีพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้น ใหรีบรายงานตอหนวยปกครองที่ดินทันที  
แลวสําเนาใหหนวยตนสังกัดทราบดวย ศูนยการทหารราบในฐานะหนวยใชประโยชนในที่ดิน  
จึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการปกครองดูแลและระวังรักษาที่ดินเพ่ือใชประโยชน 
ตามวัตถุประสงคและภารกิจของราชการทหาร 
   ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต มีหนาที่
ดูแลและรักษาที่ดินพิพาท จึงเปนสิทธิของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมี 
การติดตั้งเสาพาดสายระบบจําหนายไฟฟาในเขตพื้นที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีความจําเปนตองใชพ้ืนที่พิพาทในดานยุทธศาสตรและความมั่นคง
ของประเทศ ตลอดจนดานการฝกและศึกษาของกําลังพลภายใน การบุกรุกพ้ืนที่ หรือขยาย 
แนวเขตปกเสาพาดสายระบบจําหนายไฟฟาในบริเวณดังกลาว จึงอาจสงผลกระทบตอการฝก
และการศึกษา รวมทั้งเกิดขอจํากัดในการใชอุปกรณการฝกที่มีความรายแรง เน่ืองจากจะเกิด
ความไมปลอดภัยตอผูที่พักอาศัยอยูในบริเวณนั้น ซ่ึงแมรัฐจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีไฟฟา
หรือประปาอันเปนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน  ทั้งนี้ 
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๑๒๕ มาตรา ๒๗๑๒๖  
                                                            

๑๒๔ ระเบียบกองทัพบก วาดวยการปกครองและวิธีการจัดการที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ขอ ๖ ใหหนวยใชประโยชนในที่ดินมีหนาที่และความรับผิดชอบในการปกครองดูแลและระวังรักษาท่ีดินดังน้ี 

๖.๑ ดูแลรักษาและปองกันมิใหผูใดรุกล้ําแนวเขตหรือเขามาหาผลประโยชนจากท่ีดินโดยพลการ ตองหม่ัน
ตรวจสอบหลักเขตในพื้นที่ที่หนวยของตนเขาไปใชประโยชน มิใหถูกร้ือถอน ทําลาย หรือเคลื่อนยาย ถาหากปรากฏวา 
มีพฤติการณดังกลาวเกิดข้ึนใหรีบรายงานตอหนวยปกครองที่ดินทันที แลวสําเนาใหหนวยตนสังกัดทราบดวย 

๖.๒ จัดทําที่ดินใหมีสภาพดีข้ึนดวยการปราบ ถาง ถม หรือจัดการปลูกตนไมใหเหมาะสมแกพื้นที่  
หรืออยางนอยตองรักษาท่ีดินใหคงสภาพเดิม 

๖.๓ ใหทําการสงมอบและรับมอบที่ดินดวยทุกคราวที่มีการรับสงหนาที่ของหัวหนาหนวยใชประโยชนในที่ดิน 
๑๒๕-๑๒๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงาน 
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 



 
 
๖๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง๑๒๗ บัญญัติรับรองไวก็ตาม แตการใชสิทธิของผูฟองคดีก็ตองอยูภายใต
กรอบของกฎหมายดวย  ดังน้ัน เม่ือที่ดินซึ่งตองใชเปนพ้ืนที่ขยายแนวเขตปกเสาพาดสาย 
ระบบจําหนายไฟฟาเพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะในกรณีน้ี ตองผานที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ
และอยูในความครอบครองดูแลของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิ
ในการใชที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๒  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมมีหนาที่โดยตรงในการจัดใหมี
บริการสาธารณะใหแกผูที่เขามาอยูอาศัยในที่ดินซึ่งอยูในความครอบครองของตนโดยไมได 
รับอนุญาต จึงเห็นไดวา การจัดทําบริการสาธารณะในกรณีน้ี ผูมีหนาที่เก่ียวของตองดําเนินการ
ตามกรอบของกฎหมาย โดยเลือกใชแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมและไมกระทบตอสิทธิ 
ในการครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนดวย 
   เม่ือพิจารณาขอบเขตของการจัดทําบริการสาธารณะภายใตบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย ประกอบกับเหตุผลความจําเปนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองใชประโยชนที่ดิน 
ในราชการทหารและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินแลว เห็นวา 
การปกเสาพาดสายระบบจําหนายไฟฟาในพื้นที่พิพาท ในลักษณะติดตั้งถาวร ยอมสงผลกระทบ
ตอภารกิจของศูนยการทหารราบในการฝกกําลังพลและศึกษา ซ่ึงพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ในเขต
ยุทธศาสตร จึงอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ  อีกทั้ง ยังเปนปญหาการใชจาย
งบประมาณ หากตองมีการดําเนินการตามแนวทางในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ ดิน  
นอกจากน้ี แมผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ดําเนินการปกเสาพาดสาย
ระบบจําหนายไฟฟาในพื้นที่ดังกลาวก็ตาม แตผูถูกฟองคดีที่ ๕ ก็ไดพิจารณาใหประชาชนหมูที่ ๘ 
ตําบลหนองตาแตม เขาโครงการเรงรัดขยายเขตบริการไฟฟาโดยระบบผลิตกระแสไฟฟา 
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงเปนการแกไขปญหาเพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชในเบื้องตน 
ระดับหนึ่งแลว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยศูนยการทหารราบ คายธนะรัชต ในฐานะผูใช
ที่ราชพัสดุ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ดูแลและบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุในความครอบครองตามขอ ๑๘๑๒๘ 
                                                            

๑๒๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศกัด์ิศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๒๘ กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ขอ ๑๘ ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ โดยใหผูแทนกรมธนารักษเขาตรวจสอบสภาพ 
ที่ราชพัสดุไดเปนคร้ังคราวในระยะเวลาอันควร 

ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุมิไดดูแลและบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ จนทําใหเห็นไดวาจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 
ตอที่ราชพัสดุน้ัน ใหกรมธนารักษแจงใหผูใชที่ราชพัสดุจัดการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ ถาผูใชที่ราชพัสดุ
ดังกลาวไมจัดการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรมธนารักษจะแจงใหสงคืนที่ราชพัสดุน้ันก็ได 

ใหผูใชที่ราชพัสดุจัดทํารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
ที่อยูในความครอบครองหรือใชประโยชนตอกรมธนารักษภายในเดือนสิงหาคมของทุกป ตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๑๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เก่ียวกับที่ราชพัสดุฯ ไมอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ ดําเนินการขยายเขตปกเสาพาดสายระบบ
จําหนายไฟฟาในพ้ืนที่พิพาท จึงเปนการใชดุลพินิจที่มีเหตุผลและอยูในกรอบของกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๓/๒๕๕๖) 
 

  ๖.๕.๒ การขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ 
 

   การเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะนั้น จะตองเปนกรณีที่มีการเขาใชประโยชนในที่ดินน้ันแลว หรือเม่ือมีการแสดง
ใหปรากฏแกบุคคลภายนอกวาจะใชประโยชนในที่ดินน้ัน  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
ทางราชการไมเคยเขาไปใชประโยชนในโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูบนที่ดิน 
ที่ราชพัสดุ หรือประสงคจะเขาไปใชประโยชนหรือสงวนไวเพื่อใชประโยชนในที่ดินที่ราชพัสดุ
ดังกลาว กรณีจึงไมเขาหลักเกณฑการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะ  อีกทั้ง เม่ือพิจารณาการแบงสวนราชการของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแลว ก็ไมปรากฏวามีโรงงานสุราเปนสวนหนึ่ง 
ของสวนราชการขางตน จึงไมอาจรับฟงไดวา โรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู 
บนที่ ดินที่ราชพัสดุ  เปนสํานักราชการบานเมือง  ที่ ดินดังกลาวจึงเปนทรัพยสิน 
ของแผนดินที่กระทรวงการคลังไดรับมาตามขอตกลงในสัญญาเชาโรงงานสุราบางย่ีขัน 
เพื่อเปนการตอบแทนจากการที่ไดรับสัมปทานในการผลิตและจําหนายสุราเทาน้ัน มิได
เปนทรัพยสินของแผนดินประเภทสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชน 
ของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
แตอยางใด 
   เม่ือพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
กําหนดใหการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ จะกระทําไดก็แตโดยการขาย การแลกเปลี่ยน  
หรือการใช และตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียกอน โดยกระทรวงการคลัง
จะตองแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเพื่อทําการพิจารณาและเสนอความเห็น 
ตอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีดังกลาว  อีกทั้ง จะตอง
กําหนดมูลคาของที่ราชพัสดุ  รวมทั้งจะตองกระทําโดยวิ ธีประมูลตามระเบียบ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด   ดังน้ัน  การท่ีปลัดกระทรวงการคลังมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการขายที่ราชพัสดุ และคณะกรรมการดังกลาวไดกําหนดราคา 
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ที่ราชพัสดุที่ใชเปนที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ รวมทั้งประเมินราคาทรัพยสินอ่ืน 
และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหจําหนายทรัพยสินโรงงานสุราบางยี่ขัน  
แหงที่ ๒ โดยวิธีประมูล  หลังจากนั้น จึงมีการทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินโรงงานสุรา 
บางย่ีขัน  แหงที่  ๒  ระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมกับผูชนะการประมูล  จึงเปน 
การดําเนินการขายทรัพยสินโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ โดยชอบตามหลักเกณฑ 
และวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดแลว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   เดิมโรงงานสุราบางยี่ขันเปนกิจการที่รัฐเปนผูผูกขาดในการดําเนินกิจการ
แตเพียงผูเดียว และอยูในอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๖)  
ตอมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเก่ียวกับการผลิตและจําหนายสุราของรัฐ โดยใหเอกชน 
ประมูลเชาดําเนินกิจการแทนรัฐ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๖ ไดทําสัญญาใหบริษัท สุรามหาคุณ จํากัด  
เปนผูเชาดําเนินการ และไดโอนพนักงานรวมทั้งคนงานโรงงานสุราบางยี่ขันไปเปนพนักงาน 
และคนงานของบริษัท สุรามหาคุณฯ  หลังจากน้ัน เม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลงในป พ.ศ. ๒๕๒๒  
มีเอกชนรายใหมประมูลเชาดําเนินการตอ คือ บริษัท สุรามหาชน จํากัด เชาดําเนินการในป 
พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงตามสัญญาเชาฉบับดังกลาวไดกําหนดใหผูเชาตองกอสราง
โรงงานสุราขึ้นอีกหน่ึงแหง ใชชื่อวาโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ บริษัท สุรามหาชนฯ  
จึงกอสรางโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ บนที่ดินซึ่งตั้งอยูในทองที่ตําบลบางคูวัด (บางคูวัดใต) 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จํานวน ๔๓ แปลง รวมเนื้อที่ ๒๖๗ ไร ๓ งาน ๓ ตารางวา 
และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวพรอมทั้งสิ่งปลูกสรางจํานวน ๘๖ รายการ ตามเง่ือนไขในสัญญาเชา
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๖  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๖ ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรวมโฉนดที่ดิน
ทั้ง ๔๓ แปลง เปนแปลงเดียวกันเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๔๕ ตําบลบางคูวัด (บางคูวัดใต) 
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  และไดขึ้นทะเบียนที่ ราชพัสดุ  หลังจากน้ัน  
บริษัท สุรามหาชนฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท สุรามหาราษฎร จํากัด (มหาชน)  
และทําสัญญาเชาดําเนินกิจการโรงงาน สุราบางยี่ขัน ทั้ง ๒ แหงตอ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘  
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑ กอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดลง กระทรวงการคลัง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๗) และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของไดเสนอนโยบายการบริหารงานสุรา 
หลังป พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหคณะรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒  
พิจารณาแลวมีมติเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ เห็นชอบในนโยบายการบริหารงานสุราวา
ภายหลังป พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมีการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรากลั่นทุกชนิด และอนุมัติ 
ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลและการจําหนายโรงงานสุราตามที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๗ เสนอ ซ่ึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงใหกระทรวงอตุสาหกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๘) 
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ทราบมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติอนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๗ 
ดําเนินการประมูลขายกิจการโรงงานสุราของกรมสรรพสามิต อันประกอบดวยที่ราชพัสดุ  
(ที่ดินและสิ่งปลูกสราง) เคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิตสุรา ซ่ึงตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ จํานวน 
๑๑ โรงงาน และอนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๘ จําหนายกิจการโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ พรอมทั้ง
ใหขายที่ดินที่เปนที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ ดวย โดยตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขายที่ราชพัสดุและโรงงานสุราตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดังกลาว  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๗ มีหนังสือแจงไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๖ วา คณะกรรมการ
พิจารณาการขายที่ราชพัสดุฯ ไดพิจารณากําหนดมูลคาขั้นต่ําของที่ราชพัสดุ (ที่ดินและอาคาร
ราชพัสดุ) ที่ใชประโยชนในกิจการของโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ เปนมูลคาขั้นต่ําทั้งสิ้น 
๑,๔๔๗,๑๗๙,๖๐๐ บาท โดยในการประมูลขายที่ดินและกิจการโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ 
ดังกลาว ปรากฏวาบริษัท สราญชัย จํากัด ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด 
เปนผูเสนอราคาประมูลซ้ือสูงสุด จํานวน ๘,๒๕๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๘ จึงมีหนังสือ
ขออนุมัติตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือจําหนายทรัพยสินโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ ใหแกบริษัท 
สราญชัยฯ  ตอมา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแจงผูถูกฟองคดีที่ ๘ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีมติอนุมัติใหจําหนายทรัพยสินโรงงานสุราบางย่ีขัน แหงที่ ๒ ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๘ เสนอ  
หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๖ ไดทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินของโรงงานสุราบางย่ีขัน แหงที่ ๒ 
กับบริษัท สุราบางยี่ขันฯ โดยกําหนดสงมอบทรัพยสินตามสัญญาซ้ือขายในวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๔๓ บริษัท สุรามหาราษฎรฯ ผูเชากิจการซ่ึงจะสิ้นสุดสัญญาเชาในป พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีประกาศ
หยุดดําเนินงานและปดโรงงานสุราบางยี่ขันทั้งสองแหง รวมทั้งไดเลิกจางพนักงานทุกคนรวมทั้ง
ผูฟองคดีทั้งสองรอยแปดคนและผูรองสอดทั้งหน่ึงรอยหกสิบสามคน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๔๓ เปนตนไป ผูฟองคดีทั้งสองรอยแปดคนและผูรองสอดทั้งหน่ึงรอยหกสิบสามคนจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนกระบวนการโอนขายและการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๔๕ รวมทั้งขอใหผูถูกฟองคดีทั้งแปดรวมกันชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีและผูรองสอด 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

   การเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
น้ัน จะตองเปนกรณีเม่ือมีการเขาใชประโยชนในที่ดินนั้นแลว หรือเม่ือมีการแสดงใหปรากฏ 
แกบุคคลภายนอกวาจะใชประโยชนในที่ดินน้ัน  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กอนครบ
กําหนดสัญญาเชาเดิมในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติเม่ือวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๔๑ เห็นชอบใหมีการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุราภายหลังป พ.ศ. ๒๕๔๒  
จึงรับฟงไดวา ทางราชการไมเคยเขาไปใชประโยชนในโรงงานสุราบางย่ีขัน แหงที่ ๒ ซ่ึงตั้ง 
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บนที่ดินแปลงพิพาทดังกลาว หรือประสงคจะเขาไปใชประโยชนหรือสงวนไวเพ่ือใชประโยชน 
ในที่ ดินแปลงพิพาทแตอยางใด กรณีจึงไมเขาหลักเกณฑขางตน  อีกทั้ง เม่ือพิจารณา 
การแบงสวนราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแลว ก็ไมปรากฏวา 
มีโรงงานสุราเปนสวนหนึ่งของสวนราชการดังกลาว จึงไมอาจรับฟงไดวา โรงงานสุราบางยี่ขัน 
แหงที่ ๒ ซ่ึงตั้งอยูบนที่ ดินแปลงพิพาทเปนสํานักราชการบานเมือง ที่ ดินตามโฉนดที่ ดิน 
เลขที่ ๑๖๔๕ จึงเปนทรัพยสินของแผนดินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ไดรับมาตามขอตกลงในสัญญาเชา
โรงงานสุราบางยี่ขัน จากบริษัท สุรามหาราษฎรฯ เพ่ือเปนการตอบแทนจากการที่ไดรับสัมปทาน
ในการผลิตและจําหนายสุราเทาน้ัน มิไดเปนทรัพยสินของแผนดินประเภทสาธารณสมบัติของ
แผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  ดังน้ัน การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงตองดําเนินการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง๑๒๙ 
แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ ที่กําหนดวาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอ่ืน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎกระทรวงกําหนด อันไดแก กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติอนุมัติให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๘ ดําเนินการจําหนายกิจการโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ และที่ราชพัสดุที่เปน
ที่ตั้งของโรงงานดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๘ จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
จําหนายโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ โดยปลัดกระทรวงการคลังไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการขายที่ราชพัสดุ จํานวน ๗ คน ประกอบดวยอธิบดีกรมธนารักษ เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนผูถูกฟองคดีที่ ๗ (กรมบัญชีกลาง) ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมสรรพสามิต ผูแทน
ผูถูกฟองคดีที่ ๖ และผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
ที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ) ที่รับผิดชอบตามขอบขายงานในหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ  
จึงเปนการดําเนินการตามขอ ๒ วรรคหนึ่ง๑๓๐ และขอ ๓ วรรคหนึ่ง๑๓๑ ของกฎกระทรวง  
                                                            

๑๒๙ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
มาตรา ๘ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ ดินที่ เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชน 

ของแผนดินโดยเฉพาะ ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ สวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง ใหมีแผนที่แสดงเขตที่ราชพัสดุแนบทายดวย 
๑๓๐-๑๓๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ขอ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ มิใชที่ ดินที่ เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชน 
ของแผนดินโดยเฉพาะ จะกระทําไดแตโดยการขาย การแลกเปลี่ยน หรือการให และจะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน 
เวนแตการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามกฎหมายดังตอไปน้ี ใหดําเนินการไดเม่ือกระทรวงการคลัง 
ใหความยินยอมแลว 

(๑) กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๒) กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๒๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ และเม่ือคณะกรรมการตามคําส่ังดังกลาวไดกําหนดราคาที่ราชพัสดุ 
(ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสรางราชพัสดุ) ที่ใชเปนที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ เปนเงิน 
๑,๔๔๗,๑๗๙,๖๐๐ บาท จึงเปนการดําเนินการตามขอ ๔ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงดังกลาว 
ที่กําหนดวาการขายและการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุใหกําหนดมูลคาของที่ราชพัสดุโดยประเมิน
จากราคาท่ีคาดวาควรจะเปนราคาซ้ือขายจริงในทองตลาดปจจุบัน และใหคํานึงถึงสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจ สภาพและที่ตั้งของที่ราชพัสดุ และสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางซึ่งเปน
หนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๖ ก็ไดประเมินราคาทรัพยสินอ่ืน ประกอบดวยเครื่องจักร
และอุปกรณการผลิต วัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ หัวน้ําเชื้อสุราและเครื่องหมายการคา รวมเปนเงิน 
๒,๒๐๑,๓๓๑,๕๓๐ บาท  นอกจากนี้ ขอ ๖ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันกําหนดวา การขายและ
การแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ ใหกระทําโดยวิธีประมูลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด  
ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๘ ไดเห็นชอบใหผูถูกฟองคดีที่ ๖ ดําเนินการใหมีการประมูลจําหนาย
ทรัพยสินโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ ซ่ึงปรากฏวา บริษัท สราญชัยฯ เปนผูเสนอราคาซ้ือ
สูงสุดเปนเงินรวม ๘,๒๕๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๘ จึงมีหนังสือแจงใหเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา และตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติ
เห็นชอบใหจําหนายทรัพยสินโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ ใหบริษัท สราญชัยฯ ตามที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๘ เสนอ  หลังจากน้ัน บริษัท สราญชัยฯ ไดเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลเปนบริษัท  
สุราบางยี่ขัน จํากัด และไดทําสัญญาซ้ือขายทรัพยสินโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒  ดังนั้น  
การขายทรัพยสินโรงงานสุราบางยี่ขัน แหงที่ ๒ จึงดําเนินการโดยชอบตามหลักเกณฑ 
และวิธีการตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ กําหนดแลว  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๖/๒๕๕๗) 
 

  ๖.๕.๓ การคืนที่ราชพัสดุใหแกผูยกใหหรือทายาทของผูยกให 
 

   เม่ือทางราชการไดนําที่ดินที่ประชาชนยกใหไปข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ
และกอสรางสถานีอนามัยบนที่ดินดังกลาวตามวัตถุประสงคของผูยกใหแลว ที่ดินขางตน
จึงเปนทรัพยสินเพื่อใชประโยชนของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ  

                                                                                                                                                                          
ขอ ๓ ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุนอกเหนือจากกรณีตามขอ ๒ (๑) และ (๒)  

ใหกระทรวงการคลังแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง มีจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน ประกอบดวยอธิบดี 
กรมธนารักษ หรือรองอธิบดีกรมธนารักษซ่ึงอธิบดีกรมธนารักษมอบหมายเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนกรมที่ดิน และบุคคลอื่น เปนกรรมการ และผูอํานวยการกองที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ เปนกรรมการและเลขานุการ  
เพื่อทําการพิจารณาและเสนอความเห็นตอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน แมตอมาทางราชการ
จะไมไดใชประโยชนที่ราชพัสดุดังกลาวเปนสถานีอนามัยแลว กรณีก็หามีผลทําใหสภาพ
ของสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะน้ันสิ้นไปไม 
เน่ืองจากการสิ้นสภาพของที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะ จะมีไดก็แตโดยการถอนสภาพการเปนที่สาธารณสมบัติ 
ของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ 
แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เทาน้ัน จึงไมอาจนํากฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่มิใชที่ ดินที่ เปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใชบังคับแกกรณีน้ีได  
ดวยเหตุน้ี การที่กรมธนารักษมีคําสั่งปฏิเสธการคืนที่ราชพัสดุตามกรณีน้ีใหแกทายาท
ของผูยกให จึงชอบดวยกฎหมายและไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ 
   สรุปขอเท็จจริง 
   เม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๙ นาย ม. บิดาของผูฟองคดีไดแบงใหที่ดินบางสวน 
ของท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ตําบลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ใหแกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนจํานวน ๕ ไร ๙๑ ตารางวา เพ่ือกอสรางสถานีอนามัย  
ตอมา กรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงดังกลาวเปนที่ราชพัสดุ  
หลังจากนั้น กรมอนามัยไดดําเนินการกอสรางสถานีอนามัยและบานพักเจาหนาที่ในที่ดินขางตน
และเปดดําเนินการใหบริการประชาชนในอําเภอระโนดตลอดมา  ตอมา สถานีอนามัยไดยกฐานะ
เปนศูนยการแพทยและอนามัย ทางราชการจึงไดกอสรางโรงพยาบาลระโนดและดําเนินการ
รักษาผูปวยตั้งแตน้ันมา รวมทั้งไดยายศูนยการแพทยและอนามัยดังกลาวมาอยูที่โรงพยาบาล 
ระโนด สวนที่ดินแปลงพิพาทไดใชประโยชนเปนบานพักของเจาหนาที่โรงพยาบาลระโนดเรื่อยมา
จนถึงป พ.ศ. ๒๕๒๕  หลังจากน้ัน ทางราชการไมไดใชประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวแตอยางใด  
ตอมา เทศบาลตําบลระโนด (ผูรองสอด) มีหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลระโนดเพื่อขอใช 
ที่ราชพัสดุดังกลาวเปนสถานที่กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงโรงพยาบาลระโนดยินยอม 
ใหผูรองสอดใชที่ราชพัสดุแปลงดังกลาวไดตามที่รองขอและใหผูรองสอดขออนุญาตตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ดวย  หลังจากน้ัน จังหวัดสงขลาไดมีหนังสือไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขออนุญาต 
ใหผูรองสอดใชที่ราชพัสดุแปลงดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงกลับมาวา อนุญาต 
ใหผูรองสอดใชประโยชนในที่ราชพัสดุแปลงพิพาทได แตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในการใช 



 
 

                                                                                                          แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๒๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ราชพัสดุตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด  ในขณะเดียวกัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอที่ราชพัสดุ
พิพาทคืนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงกลับไปยังผูฟองคดีวา ที่ราชพัสดุ 
ที่ผูฟองคดีขอคืนน้ัน ทางราชการไดใชประโยชนเปนที่ตั้งสถานีอนามัยตามความประสงค 
ของผูยกใหแลว จึงมีสภาพเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ แมภายหลังทางราชการจะเลิกใชประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวแลว ก็ไมทําให
สภาพการเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่ ใช เ พ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
เปลี่ยนแปลงไป การขอคืนที่ดินของผูฟองคดีจึงไมเขาเกณฑที่จะคืนไดตามขอ ๒ ของกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ มิใชที่ ดินที่ เปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูฟองคดีไมเห็นดวย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหคืน
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ราชพัสดุพิพาทใหแกผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย ม. ไดยกที่ดินแปลงพิพาทใหแกกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสรางสถานีอนามัย และตอมาทางราชการไดกอสรางสถานีอนามัย
ตามวัตถุประสงคของนาย ม. ที่ดินดังกลาวจึงเปนทรัพยสินเพ่ือใชประโยชนของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข อันเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเปนที่ราชพัสดุ
อันเปนกรรมสิทธิ์ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะหนวยงานในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจหนาที่
ในการปกครองดูแลและบํารุงรักษา  ดังน้ัน เม่ือที่ดินแปลงดังกลาวเปนที่ราชพัสดุที่เปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะแลว แมสถานีอนามัย
ดังกลาวไดยกฐานะเปนศูนยการแพทยและอนามัย และตอมาทางราชการไดยายศูนยการแพทย
และอนามัยจากสถานีอนามัยไปอยูที่โรงพยาบาลระโนดและไมไดใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
ดังกลาวเปนสถานีอนามัยแลวก็ตาม แตการเลิกใชขางตนก็ไมทําใหสภาพของสาธารณสมบัติ
ของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะน้ันสิ้นไป ที่ราชพัสดุแปลงดังกลาวจึงยังมี
สถานะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยการสิ้นสภาพของที่ราชพัสดุ
ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ จะมีไดก็แตโดยการ
ถอนสภาพการเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยการตรา 



 
 
๖๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙๑๓๒ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ เทาน้ัน การคืน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุแปลงดังกลาวใหแกเจาของหรือทายาทจึงไมอาจกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะฯ เน่ืองจากขอ ๒๑๓๓  
ของกฎกระทรวงดังกลาว กําหนดใหใชบังคับแกการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะเทาน้ัน  ดังน้ัน เม่ือที่ดินพิพาท
ไมอยูในบังคับของกฎกระทรวงดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งปฏิเสธการคืนที่ราชพัสดุ
แปลงพิพาทใหแกผูฟองคดี จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายและไมเปนการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๖๐/๒๕๕๕) 

                                                            
๑๓๒ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๙ ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  
เม่ือเลิกใชเพื่อประโยชนเชนน้ัน หรือเม่ือส้ินสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินแลว หรือที่ราชพัสดุที่ทางราชการหวงหามไว
และทางราชการไมประสงคจะหวงหามอีกตอไป ใหถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือถอนการหวงหาม  
แลวแตกรณี โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบทายพระราชกฤษฎีกาน้ันดวย 

๑๓๓ กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่
ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 



                                                                                                               

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๔ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการจดัสรรที่ดินและอาคารชุด 
 
๑. การจัดสรรที่ดิน 

 

๑.๑ การใชอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน 
 

 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ที่เก่ียวของเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน  ทั้งน้ี  
เพื่อคุมครองสิทธิของผูซื้อที่ดินจัดสรรตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา การนําที่ดินบริเวณ 
ใตแนวเขตเสาสงไฟฟาแรงสูงมาจัดทําเปนสวนสาธารณะ ซึ่งเปนสาธารณูปโภคในที่ดิน
จัดสรร หรือนํามาเปนแปลงจําหนายใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร เปนการกระทําที่เสี่ยงตอ 
การเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของผูเขาไปใชประโยชน ตลอดจนผูอยูอาศัย 
ในที่ดินจัดสรรดังกลาว ถือเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายในการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายดังกลาว 
ในการคุมครองผูบริโภคในโครงการจัดสรรที่ดินใหไดรับความปลอดภัยแลว 

 สรุปขอเท็จจริง 

 เม่ือวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตจัดสรรที่ดินในที่ดิน
มีโฉนดจํานวน ๖ แปลง ตอเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยตามแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ผูฟองคดีไดจัดทําสวนสาธารณะ เน้ือที่ ๑,๗๔๕.๗๓ ตารางวา 
ตั้งอยูภายใตแนวเสาสงไฟฟาแรงสูง และไดแสดงที่ดินแปลงยอยหมายเลขที่ ๒๓๑ ซ่ึงเปนประเภท
ที่ดินเปลา ตั้งอยูบริเวณภายใตแนวเสาสงไฟฟาแรงสูงเปนแปลงจําหนาย คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาคําขอของผูฟองคดีแลวมีมติไมเห็นชอบกับ
แผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโดยใหเหตุผลวา ผูฟองคดีจัดทําสวนสาธารณะเนื้อที่ 
๑,๗๔๕.๗๓ ตารางวา และที่ดินแปลงยอยหมายเลขที่ ๒๓๑ ซ่ึงเปนประเภทที่ดินเปลาและเปน
แปลงจําหนายอยูภายใตแนวเสาไฟฟาแรงสูง ซ่ึงเปนบริเวณไมเหมาะสม และไมมีหนังสือรับรอง
ดานความปลอดภัยการใชประโยชนจากหนวยงานผูรับผิดชอบ ผูฟองคดีอุทธรณมติดังกลาวตอ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติยืนตาม
ความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีจัดสรรและจําหนายที่ดินตามคําขอ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังที่ไมอนุญาตให 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจัดสรรและจําหนายที่ดินตามคําขอ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองอนุญาตใหผูฟองคดี
จัดสรรและจําหนายที่ดินตามที่ยื่นคําขอไว 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยตามอุทธรณของผูฟองคดีวา การที่ผูถูกฟองคดีท่ี ๑  

และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติไมอนุญาตใหผูฟองคดีจัดทําสวนสาธารณะของโครงการจัดสรรที่ดิน 
หรือจําหนายที่ดินจัดสรรที่ตั้งอยูบริเวณภายใตแนวเสาไฟฟาแรงสูง เปนการใชดุลพินิจโดยชอบ 
ดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินภายใน
จังหวัดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งมีอํานาจหนาที่
พิจารณาเก่ียวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต หรือการเพิกถอนการโอน
ใบอนุญาตใหจัดสรรท่ีดิน ตามมาตรา ๑๔ (๒)๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงในการพิจารณา 
คําขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
ที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตตามคําขอ  ทั้งน้ี เพ่ือคุมครอง 
สิทธิของผูซ้ือที่ดินจัดสรรตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดพิจารณาคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินของผูฟองคดีแลวมีมติไมออกใบอนุญาตใหผูฟองคดี
ทําการจัดสรรที่ดิน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป 
รวมทั้งมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินตามคํารองหรือคําอุทธรณ
ของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินหรือผูจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๘ (๕)๒ แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดินฯ ไดพิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีแลวมีมติยืนตามความเห็นของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีจัดสรรและจําหนายที่ดิน จึงเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
และกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๘ (๕) 

                                                 
๑-๒ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๘ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป รวมทั้งใหมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปน้ี 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคํารองหรือคําอุทธรณของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน

หรือผูจัดสรรที่ดิน 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

รวมทั้งใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนการโอนใบอนุญาต

ใหจัดสรรที่ดิน 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๒๙ 
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แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังนั้น แมจะไมมีกฎหมายใหอํานาจผูถูกฟองคดีทั้งสองหามมิให
นําที่ดินใตสายไฟฟาแรงสูงไปจําหนายหรือจัดทําสวนสาธารณะ แตกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสอง
เห็นวา การนําที่ดินบริเวณใตแนวเขตเสาสงไฟฟาแรงสูงมาจัดทําเปนสวนสาธารณะ ซ่ึงเปน
สาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร และการนําที่ดินแปลงยอยหมายเลขท่ี ๒๓๑ ซ่ึงตั้งอยูบริเวณ
ภายใตแนวเสาสงไฟฟาแรงสูงเชนกัน มาเปนแปลงจําหนายใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรร เปนการกระทํา
ที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของผูเขาไปใชประโยชน ตลอดจนผูอยูอาศัย 
ในที่ดินจัดสรรดังกลาว  อีกทั้ง ยังตองอยูภายใตเง่ือนไขที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กําหนด จึงเปนการขัดตอเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน และเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีทั้งสองยอมมีดุลพินิจพิจารณาไมอนุญาตตามคําขอของ 
ผูฟองคดีได  ซ่ึงกรณีน้ีถือเปนการใชดุลพินิจในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือใหเปนไปตาม
เจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายดังกลาวในการคุมครองผูบริโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน
ใหไดรับความปลอดภัย มติของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย   

 สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา หากศาลวินิจฉัยวา ดุลพินิจของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
เปนดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมายจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ เพราะเม่ือสายไฟฟาผานที่ดิน
แปลงใด ที่ดินแปลงนั้นจะตองเสียหายไปหมดทั้งแปลง ก็จะไมมีประชาชนรายใดยินยอมใหใช
ที่ดินของตน ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจใชดุลพินิจได น้ัน เห็นวา มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให กฟผ. จายเงิน
คาทดแทนตามความเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินหรือผูทรงสิทธิ อ่ืน 
ในการใชที่ดินที่ประกาศกําหนดเปนเขตเดินสายไฟฟา ซ่ึงนอกจากผูฟองคดีจะไดรับคาทดแทน 
ตามความเปนธรรมแลว ผูฟองคดีก็มิไดโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินใหแก กฟผ. 
แตอยางใด ผูฟองคดียังสามารถใชประโยชนในที่ดินพิพาทได เพียงแตจํากัดการใชประโยชน 
ในกิจการบางอยางเทาน้ัน จึงถือไดวาหนวยงานของรัฐไดเยียวยาความเสียหายใหผูฟองคดี
ไดรับความเปนธรรมตามสมควรแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๓๑/๒๕๕๕)  

 

 ๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๑.๓ การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ไดรับอนุญาต 
 

การเปลี่ยนแปลงสถานะการเปนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน 
คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจะตองมีมติโดยชัดแจง เน่ืองจากเปนการกระทบ
ตอสิทธิของผูซื้อที่ดินจัดสรรที่จะไดใชประโยชนในสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
อันเปนสิทธิที่ไดรับการรับรองและคุมครองโดยกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน  ดังน้ัน 
เม่ือไมปรากฏมติที่ชัดแจงในเรื่องดังกลาว จึงรับฟงไมไดวาคณะกรรมการฯ ไดเคย
อนุญาตใหผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ ดินโดยนําที่ ดิน 
แปลงที่เปนสาธารณูปโภคดังกลาวไปเปนแปลงจําหนาย  ดวยเหตุน้ี การที่ในเวลาตอมา 
ผูฟองคดีไดย่ืนคําขอตอคณะกรรมการฯ เพื่อแกไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินโดยขอ
นําที่ดินแปลงสาธารณูปโภคดังกลาวไปจัดแบงเปนแปลงยอย โดยกําหนดใหที่ดิน 
แปลงยอยบางแปลงเปนแปลงจําหนาย แตคณะกรรมการฯ ไมเห็นชอบแผนผังโครงการ
และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ขอแกไข เน่ืองจากเห็นวาเปนกรณีตองหามตามมาตรา ๔๓ 
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  มติของคณะกรรมการฯ จึงชอบดวย
กฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

เน้ือที่ประมาณ ๒๙๙ ไร ๑ งาน ๙๙ ตารางวา แบงขายที่ดินเปนแปลงยอย จํานวน ๑๗๗ แปลง 
นอกน้ันกันพ้ืนที่เปนสนามเด็กเลน ๑ แหง เน้ือที่ ๘๒๓ ตารางวา สวนสาธารณะ ๘ แหง  
เน้ือที่ ๓,๖๖๔ ตารางวา บอบําบัดนํ้าเสีย ๑ แหง เน้ือที่ ๑,๐๙๓ ตารางวา สโมสรและทะเลสาบ
เน้ือที่ ๑๖,๐๖๐ ตารางวา โดยไมมีการแบงสวนโครงการ ซ่ึงในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  
ผูฟองคดีไดมอบอํานาจใหนาย พ. เปนผูมีอํานาจจัดการยื่นเรื่องขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 
นําตรวจสาธารณูปโภค รับรองเอกสาร รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน รับโฉนด ตลอดจนใหถอยคํา
ตอเจาหนาที่ โดยในระหวางดําเนินโครงการ ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหแกไขแผนผังโครงการ  
๕ คร้ัง  ตอมา ผูฟองคดียื่นขอแกไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน คร้ังที่ ๖ ตอคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยขอนําที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ซ่ึงเดิม 
มีเ น้ือที่ ๓๙ ไร ๒ งาน ๘๕๕/๑๐ ตารางวา มาจัดแบงเปนแปลงยอยจํานวน ๑๐ แปลง  
โดยกําหนดหมายเลขแปลงใหม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีมติไมเห็นชอบแผนผังโครงการ
และวิธีการจัดสรรที่ดินที่ผูฟองคดีเสนอขอแกไขครั้งที่ ๖ เน่ืองจากที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑  
ตกเปนสาธารณูปโภคของโครงการตามมติคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๓ 
ตุลาคม ๒๕๓๓ และมติคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕  
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จึงไมสามารถนํามาแกไขเปนแปลงยอยเพ่ือจําหนายได ตามมาตรา ๔๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติยืนตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุญาตให 
ผูฟองคดีแกไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินคร้ังที่ ๖ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
รวมทั้งขอใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ดําเนินการแกไขแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินครั้งที่ ๖  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยในเบื้องตนวา ที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ตกเปน

สาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินหรือไม ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
มอบอํานาจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ใหนาย พ. เปนผูมีอํานาจจัดการยื่นเรื่องขออนุญาต 
ทําการจัดสรรที่ดิน นําตรวจสาธารณูปโภค รับรองเอกสาร รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน รับโฉนด
ตลอดจนใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ในการดําเนินการขอจัดสรรท่ีดินโครงการพิพาท  
ดังนั้น ความผูกพันระหวางผูฟองคดีกับนาย พ. ในเรื่องที่มอบอํานาจจึงมีฐานะเปนตัวการ 
กับตัวแทน การที่เม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ นาย พ. ไดบันทึกวา “ไดรับเรื่องแลว”  
ในเอกสารหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๖/๒๓๑๗๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ซ่ึงเปน
เอกสารที่มีขอความระบุวา ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูขอไดมีหนังสือรับทราบมติและยืนยันวา ที่ดิน
แปลงที่แบงไวเปนสโมสรจะใหเปนสาธารณูปโภคที่มีการเรียกเก็บคาบริการดังกลาวขางตน 
แสดงใหเห็นวาตัวแทนของผูฟองคดีไดทราบเร่ืองการยืนยันตามเงื่อนไขใหที่ดินแปลงที่แบงไว
เปนสโมสรเปนสาธารณูปโภคแลวตั้งแตวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และเม่ือเปนการกระทํา
ภายในขอบอํานาจแหงฐานตัวแทน จึงผูกพันตัวการตามมาตรา ๘๒๐๔ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ถือไดวาผูฟองคดีซ่ึงเปนตัวการไดทราบขอมูลดังกลาวแลวเชนกัน ซ่ึงหาก
เรื่องดังกลาวไมเปนความจริง นาย พ. ผูรับมอบอํานาจหรือผูฟองคดีเองก็นาจะโตแยงตั้งแตแรก 
                                                 

๓ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต 

เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดิน 
ที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําข้ึนน้ันตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชน
แหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 

 ใหผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรที่ดิน
ไดจัดใหมีข้ึน และยังอยูในความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดินตามวรรคหน่ึงกับคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๒๔ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๘๒๐ ตัวการยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนชวงไดทําไปภายใน

ขอบอํานาจแหงฐานตัวแทน 



 
 
๖๓๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกับเม่ือพิจารณาถึงเง่ือนไขที่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินมีมติในการประชุม 
คร้ังที่ ๔๒/๒๕๓๓ เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ ที่ใหผูฟองคดีดําเนินการแลวเห็นไดวา มีลักษณะ
เปนเง่ือนไขบังคับกอน ซ่ึงหากเง่ือนไขนี้ยังไมสําเร็จการอนุญาตก็ไมเกิดขึ้น  ดังน้ัน จึงตองรับฟงวา
มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขแลว โดยผูฟองคดีซ่ึงเปนผูขออนุญาตไดยืนยันวาที่ดินแปลงที่แบงไว 
เปนสโมสรจะใหเปนสาธารณูปโภคที่มีการเรียกเก็บคาบริการ  อีกทั้ง สัญญาจะซื้อขายที่ดิน 
ในโครงการ เลขที่ A ๐๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ ขอ ๑๒ และเลขที่ D๑ ลงวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ขอ ๑๐ ระบุวา “ผูจะซ้ือจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอกําหนดวาดวยเรื่อง 
การบริการชุมชน อันไดแก การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค และสวนบริการสาธารณะตาง ๆ เชน 
สโมสร ฯลฯ” ซ่ึงแมวาจะเปนขอกําหนดหนาที่ของผูจะซ้ือ แตก็แสดงใหเห็นเจตนาของผูฟองคดี
ซ่ึงเปนผูจะขายที่จะใหสโมสรเปนสาธารณูปโภค ประกอบกับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปจจุบัน 
ผูฟองคดีไดดําเนินการใหที่ดินแปลงดังกลาวเปนสโมสรและทะเลสาบโดยมีการเรียกเก็บคาบริการ
จากผูซ้ือที่ดินจัดสรรในโครงการนี้มาโดยตลอด จึงเทากับเปนการรับรองการดําเนินการของนาย พ. 
ผูรับมอบอํานาจในการจัดการยื่นเรื่องขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินแลว สําหรับกรณีที่ปรากฏวา 
คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๔/๒๕๓๕ เม่ือวันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๓๕ อนุญาตใหผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน คร้ังที่ ๑ 
โดยใหที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ เปนแปลงขาย ทั้งที่ที่ดินแปลงดังกลาวเปนที่ตั้งสโมสร 
และทะเลสาบในแผนผังแรก และรับฟงวาเปนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรดังกลาวน้ัน  
เห็นวา คณะกรรมควบคุมการจัดสรรที่ดินไมไดมีมติในประเด็นเปลี่ยนแปลงสถานะการเปน
แปลงสาธารณูปโภคของที่ดินที่ตั้งสโมสรและทะเลสาบแตอยางใด ซ่ึงหากจะมีความเห็นเชนวาน้ัน
จําเปนตองใหปรากฏไวในมติอยางชัดแจง เน่ืองจากเปนการกระทบตอสิทธิของผูซ้ือที่ดินจัดสรร
ที่จะไดใชประโยชนในสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ดังนั้น ที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ ซ่ึงเปน
ที่ตั้งสโมสรและทะเลสาบ จึงคงมีสถานะเปนที่ดินแปลงสาธารณูปโภค และแมในเวลาตอมา 
จะมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ และบังคับใชพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ 
แตสโมสรและทะเลสาบในโครงการซึ่งเปนสาธารณูปโภคตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ 
ก็ยังคงเปนสาธารณูปโภคตอไปตามมาตรา ๖๙๕ ประกอบมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว 

                                                 
๕ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาเปนใบอนุญาตและการอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีรับฟงไดวา ผูฟองคดียื่นคําขอแกไขแผนผังโครงการ 
จัดสรรที่ดิน คร้ังที่ ๖ โดยขอนําที่ดินแปลงหมายเลข ๑๘๑ มาแบงเปนแปลงยอย ๑๐ แปลง  
ซ่ึงในแปลงยอย ๑๐ แปลงดังกลาว กําหนดใหแปลงยอยหมายเลข ๑๙๗-๒๐๒ เปนที่ดิน 
แปลงจําหนาย อันมีผลใหภายหลังการแกไข ที่ดินสวนที่เปนสโมสรและทะเลสาบซึ่งเปน
สาธารณูปโภคและตกอยูในภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร ตามความในมาตรา ๔๓ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มีพ้ืนที่ลดนอยลงไปจากเดิม และเปนเหตุให
ประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก คําขอแกไขแผนผังและโครงการดังกลาว
จึงขัดตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และไมอาจกระทําไดตามความใน
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติไมเห็นชอบ
แผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินที่ขอแกไขครั้งที่ ๖ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยอุทธรณ
ใหยืนตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๓/๒๕๕๕)  

 

๑.๔ การโอนใบอนุญาตจดัสรรที่ดิน 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๑.๕ การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
 

ภาระจํายอมในที่ดินจัดสรรเปนภาระจํายอมที่เกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย
จัดสรรที่ดินซึ่งมีเจตนารมณใหผูจัดสรรที่ดินมีหนาที่ในการบํารุงรักษาที่ดินอันเปน
สาธารณูปโภค และหามกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไป
หรือเสื่อมความสะดวก เพื่อปองกันมิใหผูจัดสรรที่ดินนําที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค 
ไปหาประโยชนในภายหลัง อันเปนการคุมครองบรรดาผูซื้อที่ดินจัดสรรใหไดรับสิทธิ 
ในการใชสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดทําข้ึนตลอดไป  ดังน้ัน การพิจารณาวา
ภาระจํายอมจะหมดส้ินไปหรือไม จึงตองพิจารณาจากบทบัญญัติแหงประกาศของ 
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ อันเปนกฎหมายเฉพาะ 
ที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใชบังคับ
ตอเน่ืองมา ไมอาจนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๙๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซึ่งเปนกฎหมายทั่วไปมาใชบังคับกับกรณีของที่ดินจัดสรรได 

การท่ีเจาพนักงานที่ดินไดแจงใหผูขอรังวัดแบงแยกที่ดินทราบวาจะจดแจง
ขอความวา ที่ดินแปลงน้ีเปนสาธารณูปโภคภายในโครงการ ตองตกเปนภาระจํายอม 



 
 
๖๓๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร จะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิไดตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ 
ลงในสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินแปลงที่ฟงไดวาตกเปนภาระจํายอมแกที่ดิน
จัดสรรแปลงอ่ืนทั้งฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดิน ยอมถือเปนการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗๕ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใหบุคคลภายนอกและ
ผูเก่ียวของไดทราบถึงสถานะทางกฎหมายของที่ดินแปลงดังกลาวและสามารถตรวจดูได 
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นคําขอรังวัดรวมโฉนดที่ดินและแบงแยกในนามเดิมในที่ดิน 

ที่ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูถือกรรมสิทธิ์ทั้ง ๑๐ แปลง ตอเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางกะป (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ปรากฏวา ในระหวางการดําเนินการในขั้นตอนการรังวัดรับรอง
แนวเขตที่ดิน นาง อ. ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงขางเคียงไดลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน แตคัดคาน
การรังวัดรวมโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ โดยอางวาที่ดินแปลงดังกลาวเปนทางสาธารณะ 
ที่สามารถใชเปนทางเขาออกที่ดินของตนได ผูถูกฟองคดีที่ ๔ พิจารณาแลวมีคําสั่งแจงผูฟองคดี
ทั้งสองวา ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ผูจัดสรรไดจัดทําใหเปนสาธารณูปโภคประเภท 
ถนนเพื่อประโยชนแกที่ดินแปลงยอยอ่ืน ๆ จึงตกเปนภาระจํายอมตามคําพิพากษาศาลฎีกา 
ที่ ๕๕๕๓/๒๕๓๗ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๑-๑๒๙๒/๒๕๓๘ และขอ ๓๐ แหงประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จึงไมอาจดําเนินการ 
รวมโฉนดที่ดินตามคําขอได และเพื่อใหปรากฏหลักฐานทางทะเบียน สะดวกในการตรวจสอบ 
รวมทั้งเพ่ือใหบุคคลภายนอกทราบถึงสถานะของที่ ดินแปลงดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๔  
จะดําเนินการจดแจงขอความวา ที่ดินแปลงน้ีเปนสาธารณูปโภคภายในโครงการ ตองตกเปน
ภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร จะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหง 
ภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิไดตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงในสารบัญจดทะเบียนของโฉนดท่ีดินแปลงดังกลาวทั้งฉบับสํานักงานที่ดินและ
ฉบับเจาของที่ดิน ผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีคําสั่งยกอุทธรณ ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๔ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดําเนินการรังวัดเพ่ือรวมโฉนดที่ดินและแบงแยก
ในนามเดิมตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสอง 

 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙ ไดแบงแยกที่ดิน

ดังกลาวออกเปน ๑๙ แปลง เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ เพ่ือจําหนายใหแกผูอ่ืนโดยแสดงออก
โดยปริยายวาไดจัดใหมีสาธารณูปโภค คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ เปนทางเขาออกที่ดิน
แปลงยอย แมจะไมปรากฏวาผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินขออนุญาตจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดสรรที่ดิน แตก็ถือไดวาเปนการจัดสรรที่ดินตามนิยามคําวา “การจัดสรรที่ดิน”  
ในขอ ๑๖ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แลว ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ 
ซ่ึงถูกจัดเปนสาธารณูปโภคประเภทถนนที่ผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีขึ้น จึงเปนที่ดินตามแผนผัง 
และโครงการจัดสรรที่ดินที่ตกอยูในภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรรแปลงยอยที่แบงแยก
จากท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙ ซ่ึงผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปมีหนาที่
บํารุงรักษาใหคงสภาพดังเชนที่จัดทําไวตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหง
ภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิไดตามขอ ๓๐๗ แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับเดียวกัน  
การที่ผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิมไดแบงแยกที่ดินที่ตกเปนภาระจํายอมดังกลาวออกเปนโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ในภายหลัง แมจะยังไมมีการปรับปรุงใหมีสภาพเปนทาง แตภาระจํายอมเดิม
ยอมติดไปกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ดวย และตอมา แมประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๒๘๖ฯ จะถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แตมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว ก็ไดนําหลักการตามขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับดังกลาวมาบัญญัติไวเพ่ือคุมครองใหสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเปนประโยชน
แกที่ดินจัดสรรตอไป และผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตอเม่ือไดมี

                                                 
๖-๗ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
 ขอ ๑ ในการประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 
 “การจัดสรรที่ดิน” หมายความวา การจัดจําหนายที่ดินติดตอกันเปนแปลงยอยมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงข้ึนไป 

ไมวาดวยวิธีใด โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน ไมวาทางตรงหรือทางออมเปนคาตอบแทน และมีการใหคําม่ัน หรือการแสดงออก
โดยปริยายวาจะจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงใหที่ดินน้ันเปนที่อยูอาศัย ที่ประกอบการพาณิชย 
หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรม 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๓๐ สาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต 

เชน ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ใหถือวาตกอยูในภารจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดิน
หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปที่จะบํารุงรักษากิจการดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําข้ึนโดยตลอดไป และจะกระทําการใด ๆ 
อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 

 หนาท่ีในการบํารุงรักษาตามวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไป 
ไดอุทิศทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน หรือไดโอนใหแกเทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัดแหงทองที่ 
ที่ที่ดินจะจัดสรรอยูในเขต 

 



 
 
๖๓๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง๘ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ  
ดังนั้น เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง 
(๑) ถึง (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และการที่ผูอํานวยการเขตวังทองหลางไดมีหนังสือ 
แจงผูถูกฟองคดีที่ ๔ วา ไมพบหลักฐานการอุทิศที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ใหเปน 
ทางสาธารณประโยชน แสดงวาผู จัดสรรที่ดินยังไมพนจากหนาที่บํารุงรักษาที่ดินพิพาท  
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ จึงยังตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร  
และโดยที่ภาระจํายอมในที่ดินพิพาทเปนภาระจํายอมที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายจัดสรรท่ีดิน 
ซ่ึงมีเจตนารมณใหผูจัดสรรที่ดินมีหนาที่ในการบํารุงรักษาที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค และหาม
กระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก เพ่ือปองกัน
มิใหผูจัดสรรที่ดินนําที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคไปหาประโยชนในภายหลัง อันเปนการคุมครอง
บรรดาผูซ้ือที่ดินจัดสรรใหไดรับสิทธิในการใชสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดทําขึ้นตลอดไป  
การพิจารณาวาภาระจํายอมจะหมดส้ินไปหรือไม จึงตองพิจารณาจากบทบัญญัติแหงประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ อันเปนกฎหมายเฉพาะที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น และพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดินฯ ที่ใชบังคับตอเน่ืองมา โดยไมอาจใชบทบัญญัติมาตรา ๑๓๙๙๙ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเปนกฎหมายทั่วไปมาใชบังคับกับกรณีน้ีได ผูฟองคดีทั้งสอง 
ซ่ึงเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ แมจะไมมีหนาที่บํารุงรักษาที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคดังกลาว  
แตผูฟองคดีทั้งสองก็ไมอาจกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไป 
หรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ขอโตแยงของ 
ผูฟองคดีทั้งสองที่อางวาไดซ้ือที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตและที่ดินพิพาทไมมีสภาพเปนทาง 
รวมทั้งไมมีผูใดใชเปนทางเขาออกที่ดินมาประมาณ ๑๖ ป ทําใหภาระจํายอมหมดสิ้นไป  
จึงไมสามารถรับฟงได  
                                                 

๘ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๔๔ ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓ เม่ือไดมีการดําเนินการ 

อยางหน่ึงอยางใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลว
ตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

 (๑) ผูซ้ือท่ีดินจัดสรรจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัติน้ี หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนเพื่อรับโอน
ทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน 

 (๒) ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 (๓) ผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน 
 การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด  ทั้งน้ี โดยตอง

กําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหน่ึงดวย 
๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๙๙ ภาระจํายอมน้ัน ถามิไดใชสิบป ทานวายอมส้ินไป 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนขอที่ผูฟองคดีทั้งสองอุทธรณวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ ที่แบงแยกมาจาก
โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ 
แบงแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙ เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ เม่ือนับระยะเวลาตั้งแต
มีการแบงแยกมีเวลาเกินกวา ๓ ป จึงไมตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดินฯ น้ัน เห็นวา การแบงแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ ออกมาเปนโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๑๑๐๘๓ แมจะมีระยะเวลาเกินกวา ๓ ป นับแตวันที่มีการแบงแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙ 
จํานวน ๑๙ แปลง โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ ซ่ึงเปนสาธารณูปโภคตกอยูในภาระจํายอม
ตามขอ ๓๐ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ รวมอยูตั้งแตที่ มีการแบงแยก 
ในครั้งแรกแลว แมจะมีการแบงแยกออกมาเปนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ โดยมีระยะเวลา 
เกิน ๓ ป ภาระจํายอมก็ยังมีอยูทุกสวนที่แยกออกไปตามมาตรา ๑๓๙๔๑๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย อุทธรณขอน้ีจึงไมอาจรับฟงได และขอที่อุทธรณวา ที่ดินพิพาทเปนประโยชน
เฉพาะแกที่ดิน จํานวน ๙ แปลง ที่ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูถือกรรมสิทธิ์ จึงยอมมีสิทธิใชสอย 
ที่ดินพิพาทดังกลาวไดตามมาตรา ๑๓๓๖๑๑ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน น้ัน เห็นวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๑๑๐๘๓ แบงกรรมสิทธิ์รวมมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ ซ่ึงเปนที่ดินที่จัดทําไว 
เปนทางเขาออกที่ดินแปลงยอยอ่ืน ๆ เน่ืองจากผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙  
ไดแบงที่ดินออกเปน ๑๙ แปลง เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ เพ่ือจําหนายแกบุคคลอ่ืนและ
แสดงออกโดยปริยายวาไดจัดใหมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ เปนทางเขาออกที่ดินแปลงยอยอ่ืน 
ที่ดินแปลงดังกลาวจึงเปนที่ดินตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินอันตองตกอยูในภาระจํายอม 
เพ่ือประโยชนแกที่ดินแปลงยอยที่แบงแยกออกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙ ทุกแปลง ตามขอ ๓๐ 
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ  ดังนั้น เม่ือโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๑๐๘๓ แบงแยก
จากโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๔๐๙ ในภายหลัง ภาระจํายอมยอมตกติดไปดวย ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๑๑๐๘๓ จึงเปนภาระจํายอมแกที่ดินแปลงยอยที่แบงแยกออกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๖๙  
ทุกแปลง มิใชเปนประโยชนเฉพาะแกที่ดิน จํานวน ๙ แปลง ของผูฟองคดีทั้งสองแตอยางใด 
อุทธรณของผูฟองคดีทั้งสองในขอน้ีจึงไมอาจรับฟงไดเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๐/๒๕๕๗) 

 

                                                 
๑๐-๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๓๖ ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของตน 

และไดซ่ึงดอกผลแหงทรัพยสินน้ัน กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว  
และมีสิทธขัิดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินน้ันโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

 มาตรา ๑๓๙๔ ถามีการแบงแยกภารยทรัพย ทานวาภาระจํายอมยังคงมีอยูทุกสวนที่แยกออก แตถาในสวนใด
ภาระจํายอมน้ันไมใชและใชไมไดตามรูปการ ทานวาเจาของสวนน้ันจะเรียกใหพนจากภาระจํายอมก็ได 

 



 
 
๖๓๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สาธารณูปโภคที่จัดใหมีข้ึนเพ่ือการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการ 
ที่ไดรับอนุญาตยอมตกอยูในภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร และเปนหนาที่
ของผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธ์ิคนตอไปที่จะบํารุงรักษากิจการดังกลาว 
ใหคงสภาพดังเชนที่ไดจดัทําข้ึนตลอดไปและจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชน
แหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได  ดังน้ัน เม่ือมีการกอสรางรั้ว 
และบานพักอาศัยรุกล้ําเขามาในถนนบนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร 
แมการบุกรุกดังกลาวจะเปนการกระทําของบุคคลอ่ืน ก็ถือเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดิน 
ที่จะดําเนินการใหมีการร้ือถอนรั้วและบานพักอาศัยสวนที่ปลูกสรางรุกล้ําน้ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินใหทําการ 

จัดสรรที่ดินบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๕๗๑๗ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๕๕๗๑๘ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร รวม ๓ โฉนด รวมเนื้อที่  
๓๘ ไร ๒ งาน ๘๘ ตารางวา แบงสวนโครงการออกเปน ๒ สวน สวนที่ ๑ ไดรับอนุญาตใหทําการ
จัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๒๙ ออกใหวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๙ และสวนที่ ๒  
ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๐๐/๒๕๓๑ ออกให ณ วันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๓๑  ตอมา ผูฟองคดีไดทําการรังวัดและแบงแยกที่ดินออกเปนแปลงยอย  
โดยมีที่ดินแปลงสาธารณูปโภค คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ เปนสนามเด็กเลน โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๙๗๖๓๑ เปนโรงเรียนอนุบาล โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ เปนบอบําบัดนํ้าเสีย  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ เปนที่ตั้งบอนํ้าบาดาล และโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ เปนถนน 
ในโครงการจัดสรรที่ดิน  ตอมา ผูฟองคดีไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสาธารณูปโภคโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๙๗๖๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ ไปยังทายาท 
ของกรรมการผูจัดการของผูฟองคดี  นอกจากนี้ ไดโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗  
ใหเปนที่สาธารณประโยชน ซ่ึงปรากฏวา เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ ไดนําที่ดินดังกลาว และที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางสวนซึ่งเปนถนน ไปกอสรางร้ัวและบานพักอาศัย สวนที่ดิน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ตามแผนผังเปนบอบําบัดนํ้าเสีย แตผูฟองคดีไดนําไปกอสราง
สะพานขามคลองหนองบอน จึงมีผูรองเรียนไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงไดสงเรื่องใหกรมที่ดินตรวจสอบขอเท็จจริง
และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ผลการตรวจสอบพบวา มีบานพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖  
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และร้ัวลอมรอบอาณาเขตตั้งอยูบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ (สนามเด็กเลน)  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๑ (โรงเรียนอนุบาล) โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ (บอนํ้าบาดาล) 
โฉนดที่ ดินเลขที่ ๖๖๒๙ (ถนน) บางสวน คณะอนุกรรมการคุมครองผู ซ้ือที่ ดินจัดสรร
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๔๘ เห็นวา การดําเนินการดังกลาวถือไดวาเปนการทําใหสาธารณูปโภคที่ 
ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ไดรับอนุญาต ซึ่งตกอยูใน
ภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรรลดไปหรือเสื่อมความสะดวก จึงเปนหนาที่ของ 
ผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปท่ีจะบํารุงรักษากิจการดังกลาวใหคงสภาพดังเชน
ที่ไดจัดทําขึ้นตลอดไป และจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไป
หรือเสื่อมความสะดวกมิได ที่ประชุมจึงมีมติใหแจงคําส่ังใหผูฟองคดีดําเนินการใหมีการร้ือถอน
ร้ัวและบานพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ สวนที่ปลูกสรางบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ 
บางสวน ออกจากพ้ืนที่ถนนและบํารุงรักษาถนนใหคงสภาพเดิมภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
สาธารณูปโภคที่ผูฟองคดีไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและ

โครงการที่ไดรับอนุญาตยอมตกอยูในภาระจํายอมเพ่ือประโยชนแกที่ดินจัดสรร และเปนหนาที่
ของผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปที่จะบํารุงรักษากิจการดังกลาวใหคงสภาพ
ดังเชนที่ไดจัดทําขึ้นตลอดไปและจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได  ทั้งนี้ ตามขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่  ๒๘๖  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๑๕  การที่ผูฟองคดีโอนกรรมสิทธิ์ที่ ดิน 
แปลงสาธารณูปโภคไปยังทายาทของกรรมการผู จัดการของผูฟองคดีขณะนั้น ผู รับโอน 
โฉนดที่ดินดังกลาวจึงมีหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้น
ตลอดไปและจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อม 
ความสะดวกมิไดเชนกัน การท่ีผูรับโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๓๐ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๙๗๖๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๗๘๘ ไดนําที่ดินดังกลาวซ่ึงเปนสาธารณูปโภคประเภท
สนามเด็กเลน โรงเรียนอนุบาล และบอนํ้าบาดาล ตามลําดับ พรอมทั้งนําที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 
๖๖๒๙ บางสวน ซ่ึงเปนถนน ไปกอสรางรั้วและบานพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ จึงเปน 
การกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก  
ตามขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แลว เม่ือประกาศของ 
 



 
 
๖๔๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะปฏิวัติฉบับดังกลาวถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไว
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ี 
ใชบังคับ ใหถือวาเปนใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี  ดังน้ัน เม่ือพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดินฯ มีผลใชบังคับ ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินที่ผูฟองคดีไดรับตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๖ฯ จึงถือเปนใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ  
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ ตามขอ ๓๐ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับดังกลาว จึงตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ 
การท่ีผูรับโอนที่ดินแปลงสาธารณูปโภคทั้ง ๓ แปลง ไดปลูกสรางรั้วและบานพักอาศัยในที่ดิน
สาธารณูปโภคทั้ง ๓ แปลง และในบางสวนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ ซ่ึงเปนถนน 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเปนกรณีที่ผูรับโอนที่ดินและผูฟองคดีกระทําการอันเปนเหตุใหประโยชน
แหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติขางตน   
อีกทั้ง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง๑๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวยังกําหนดวา การบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคใหนํามาตรา ๕๒๑๓ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ดวยโดยอนุโลม การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติแจงใหผูฟองคดีดําเนินการใหมีการร้ือถอนรั้วและบานพักอาศัยเลขที่ 
๙๐๐/๒๒๖ สวนที่ปลูกสรางบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ บางสวน ออกจากพ้ืนที่ถนน
และบํารุงรักษาถนนใหคงสภาพเดิมภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง  
และมีคําสั่งตามหนังสือสํานักสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่ มท ๐๕๑๗.๒/๔๗๑๙ ลงวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีในฐานะผูจัดสรรที่ดินดําเนินการตามมติดังกลาว จึงเปน 
การใชอํานาจตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และเปนการกระทําโดยชอบ 
 
 
                                                 

๑๒-๑๓ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ 

ลดไปหรือเส่ือมความสะดวก หรือกระทําการอยางหน่ึงอยางใดใหผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจส่ังใหผูจัดสรรที่ดิน
ระงับการกระทําน้ัน และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําข้ึน หรือดําเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือ
วิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 มาตรา ๗๐ การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดยอนุโลม  

   ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยกฎหมายแลว  อน่ึง สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูฟองคดีมิใชเปนผูกอสรางบานและรั้ว
บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ ผูฟองคดีจึงไมมีหนาที่ร้ือร้ัวตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน  
เห็นวา ผูฟองคดีเปนผูยื่นคําขอจัดสรรที่ดินและผูรับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน เม่ือตามแผนผัง 
การจัดสรรที่ดินกําหนดใหที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ เปนสาธารณูปโภคประเภทถนน  
ผูฟองคดีจึงมีหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้นนั้นตอไป 
เม่ือมีการกอสรางรั้วและบานพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ รุกล้ําเขามาในถนนบนที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๖๒๙ จึงเปนหนาที่ของผูฟองคดีในฐานะผูจัดสรรที่ดินที่จะดําเนินการใหมีการร้ือถอนรั้ว
และบานพักอาศัยเลขที่ ๙๐๐/๒๒๖ สวนที่ปลูกสรางรุกล้ําเขามาในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๙ 
ดังกลาวนี้ดวย อุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๒๑/๒๕๕๗) 

 

๑.๖ นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 

การที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรจะย่ืนคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
เพื่อดําเนินการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะตามมาตรา ๔๕ แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได ตองเปนกรณีผูซื้อที่ดินจัดสรรจาก 
ผูจัดสรรที่ดินที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน และไดรับความเห็นชอบแผนผัง 
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน  
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แลวเทาน้ัน  
ดังน้ัน การท่ีเจาพนักงานที่ดินจังหวัดไมรับคําขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ดวยเหตุที่โครงการจัดสรรที่ดินดังกลาวมิไดขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จึงเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
บริษัท ธ. เปนผูมีสิทธิครอบครองที่ ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน  

(น.ส. ๓ ก.) เน้ือที่ ๑๓๗ ไร ๖๒ ตารางวา โดยบริษัทไดทําการรังวัดแบงแยกที่ดินออกเปนที่ดิน
แปลงยอย เพ่ือจําหนายตามโครงการหมูบานจัดสรร พ. และจัดใหมีสาธารณูปโภคตาง ๆ และ
การบริการสาธารณะตามใบโฆษณาเชิญชวนโครงการหมูบานจัดสรร พ. พรอมทั้งไดดําเนินการ
ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แจงวา หลักฐาน
แสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวไมอยูในหลักเกณฑที่จะยื่นคําขออนุญาตตามขอ ๑๑ แหงประกาศ 
 



 
 
๖๔๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  ตอมา ผูซ้ือที่ดินจัดสรร 
ไดประชุมเพ่ือจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรร และเห็นชอบใหผูฟองคดีเปนตัวแทนย่ืนขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
ผูฟองคดีจึงไดยื่นคําขอลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ขอจดทะเบียนจัดตั้ งนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรร พ. แตเจาพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ไมรับคําขอจดทะเบียนฯ โดยใหเหตุผลวา เน่ืองจากโครงการดังกลาวมิไดขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ 
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว และไดรับแจงวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวินิจฉัยอุทธรณวา  
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตองเปนโครงการที่ไดรับอนุญาตใหทําการ 
จัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ หรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ 
แลวแตกรณี โดยผูซ้ือที่ดินจัดสรรจะตองแตงตั้งตัวแทนย่ืนคําขอจดทะเบียนตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  สําหรับโครงการ พ. น้ัน บริษัท ธ. ซ่ึงเปนผูถือสิทธิครอบครอง 
ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ไดทําการรังวัดแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอย
จํานวน ๑๐๘ แปลง เพ่ือจําหนายโดยไมไดรับอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน และเนื่องจากหนังสือ
รับรองการทําประโยชนดังกลาว มิใชหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงไมอยูในบังคับที่จะตอง
ยื่นขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน  ดังนั้น แมโครงการ
หมูบานจัดสรร พ. จะดําเนินการแบงแยกและจัดจําหนายอันเขาลักษณะจัดสรรที่ดิน แตเม่ือ 
ไมมีกฎหมายสนับสนุนใหจัดตั้งนิติบุคคลก็ไมสามารถจะตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได  
จึงมีคําสั่งใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน
คําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณที่ไมรับจดทะเบียนฯ และใหมีการดําเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้ง 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร พ. ใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การที่บริษัท ธ. แบงแยกที่ดินของตนออกเปนแปลงยอย ๑๐๘ แปลง เพ่ือจําหนาย

โดยมีการใหคําม่ันวาจะจัดใหมีสาธารณูปโภค มีลักษณะเปนการจัดสรรที่ดินตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากที่ดิน
ที่ทําการจัดสรรดังกลาวเปนที่ดินที่มีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) 
มิใชโฉนดที่ดินอันเปนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท ธ. จึงไมอยูในบังคับที่จะตองยื่น 
 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินตามขอ ๑๐๑๔ ประกอบกับขอ ๑๑๑๕ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับดังกลาว  ดังน้ัน การที่บริษัท ธ. ไมไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน บริษัท ธ. จึงมิใช
ผูจัดสรรที่ดินตามขอ ๑ ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับเดียวกัน  เม่ือตอมามีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดินฯ และมีผลเปนการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซ่ึงบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มาตรา ๖๙๑๖ ไดบัญญัติรับรองสถานะของใบอนุญาตหรือ
การอนุญาตท่ีไดใหไวตามประกาศคณะปฏิวตัฉิบับดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับไดตอไป โดยใหถือวา
เปนใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติใหนํามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ 
และมาตรา ๕๒ ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดินตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวโดยอนุโลม และวรรคสาม บัญญัติใหนํามาตรา ๔๔ ของพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดินฯ มาใชบังคับในกรณีเก่ียวกับการพนจากความรับผิดในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ของผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ  
หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค และวรรคสี่ บัญญัติใหสิทธิผูซ้ือที่ดินจัดสรร
จํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนที่ดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ อาจย่ืนคําขอตอ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพ่ือจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานได 
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ 
                                                 

๑๔-๑๕ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
 ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดทําการจัดสรรที่ดิน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 การขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

และใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ ๑๑ ผูขอทําการจัดสรรที่ดินตองแสดงหลักฐานและรายละเอียดดังตอไปน้ีดวย คือ 
 (๑) ถาผูขอมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอจัดสรร ใหแสดงโฉนดที่ดินน้ัน ถายังไมมีกรรมสิทธิ์ ใหแสดงหลักฐาน 

การจะไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ัน 
 (๒) แผนผังแสดงจํานวนแปลงยอยที่ขอจัดสรรและเน้ือที่โดยประมาณของแตละแปลง 
 (๓) โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะตาง ๆ รวมทั้ง 

การปรับปรุงอื่น ๆ ตามควรแกสภาพของทองถ่ิน โดยแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสราง ประมาณการคากอสราง 
และกําหนดเวลาที่จะจัดทําใหแลวเสร็จดวย 

 (๔) วิธีการจําหนายที่ดินและการชําระคาตอบแทน 
 (๕) ภารผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรน้ัน 
 (๖) ที่ตั้งสํานักงานของผูขอ 
 (๗) หลักฐานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรตามความจําเปน 
 ในกรณีที่ผูขอจัดสรรที่ดินเปนนิติบุคคล ใหแสดงหลักฐานการเปนนิติบุคคลดวย 

 

๑๖ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาเปนใบอนุญาตและการอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 



 
 
๖๔๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการ 
อันเปนสาธารณูปโภค จึงเห็นไดวา การที่ผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) หรือผูซ้ือที่ดินจัดสรรอาจยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรเพ่ือดําเนินการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะตามมาตรา ๔๕๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได ตองเปนกรณีผูซ้ือที่ดินจัดสรรจากผูจัดสรรท่ีดิน 
ที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน และไดรับความเห็นชอบแผนผัง โครงการ และวิธีการ 
ในการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๒๘๖ฯ หรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แลว
เทาน้ัน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังไมรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โครงการ พ. และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๙/๒๕๕๖) 
 

 ๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๗ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 มาตรา ๔๕ การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูซ้ือที่ดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนแปลงยอย 
ตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดต้ัง และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
สาขาพรอมดวยขอบังคับที่มีรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
 (๑) ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 (๒) วัตถุประสงค 
 (๓) ที่ตั้งสํานักงาน 
 (๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกต้ัง วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุม 
ของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
 (๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน 
 (๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
 (๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
 การขอจดทะเบียนจัดต้ัง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒. อาคารชุด 
 

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด 
 

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเจตนารมณที่ใหนําหลักกฎหมาย 
ในเรื่องกรรมสิทธ์ิรวมมาใชแกปญหาในดานที่อยูอาศัย จึงกําหนดใหมีทรัพยสวนบุคคล
และทรัพยสวนกลางในอสังหาริมทรัพยเดียวกันได และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่อง
สิทธิและหนาที่ของเจาของทรัพยสวนบุคคลและเจาของรวม จึงตองจัดใหมีการจดทะเบียน
อาคารชุดเพื่อใหบุคคลทราบชัดเจนวา สวนใดเปนทรัพยประเภทใดของอาคาร 

เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด
ตามขอ ๖ ของระเบียบกรมที่ดิน วาดวยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา 
อาคารนั้นไดปลูกสรางในที่ ดินตามโฉนดที่ ดินที่ ย่ืนขอจดทะเบียนอาคารชุด  
ทรัพยสวนกลางและทรัพยสวนบุคคลตรงตามรายการที่ผูขอจดทะเบียนย่ืนไวเปน
หลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนอาคารชุด และเห็นควรจดทะเบียนเปนอาคารชุดได  
ดังน้ัน การที่นายทะเบียนอาคารชุดรับจดทะเบียนอาคารดังกลาวเปนอาคารชุด  
จึงชอบดวยกฎหมายวาดวยอาคารชุดแลว  

เม่ือที่ ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๒ ที่ มีการกอสรางเปนถนนเพื่อให 
ภาระจํายอมแกที่ดินทุกแปลง และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ ที่กอสรางอาคาร
รานคา ไมไดจดทะเบียนเปนทรัพยสวนกลางของอาคารชุด ผูมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินน้ัน 
ยอมมีสิทธิที่จะนําโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวไปจดจํานองและภาระจํายอมใหกับที่ดิน
แปลงอ่ืนได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดรับใบอนุญาตใหกอสรางอาคารชุดรวมหาโครงการ (แบบ อ.๑) 

เลขท่ี ๑๑๓๑/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๑ ใบอนุญาตเลขที่ 
๖๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗ ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒ 
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ ใบอนุญาตเลขที่ ๖๒๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘  
ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ 
๒๔๗๐๑๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐๑๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๗๐๒๐ ใบอนุญาตเลขที่  
๖๒๔/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และใบอนุญาตเลขที่ ๒๘๘/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ในโฉนดที่ดินแปลงเดียวกับใบอนุญาตเลขที่ ๖๒๓/๒๕๓๘ เปนอาคาร ค.ส.ล. 
๘ ชั้น และชั้นใตดิน ๑ ชั้น จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใชเปนที่พักอาศัยและจอดรถยนต และเม่ือ



 
 
๖๔๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กอสรางเสร็จ เจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบรับรองการกอสราง (แบบ อ.๖) วาเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร  ทั้งน้ี ในการกอสรางอาคารชุดน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ไดจัดใหมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
และตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ไดมีการแบงแยกและรวมโฉนดที่ดินที่ใชในการยื่นขออนุญาต
กอสรางอาคารดังกลาว แตก็ยังคงจัดใหมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถอยู แตโดยที่
ปรากฏวาในการจดทะเบียนอาคารชุดทั้งหาดังกลาว หนังสือสําคัญการจดทะเบียนอาคารชุด 
ไดมีการบันทึกรายละเอียดวา แตละอาคารชุดมีทรัพยใดเปนทรัพยสวนกลางและทรัพยสวนบุคคล 
โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดนําโฉนดที่ดินที่ใชเปนถนนทางเขาออก ที่จอดรถยนต  
สระวายนํ้า และสโมสรมาจดทะเบียนเปนทรัพยสวนกลาง แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดนําที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๒ กอสรางเปนถนนเพื่อใหภาระจํายอมแกที่ดินทุกแปลง นําที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๒๓ กอสรางอาคารรานคา รวมทั้งนําโฉนดที่ดินที่กอสรางกับถนน 
ไปจดทะเบียนจํานองและจดภาระจํายอมใหกับที่ดินขางเคียง และเม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ 
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งฟนฟูกิจการของผูถูกฟองคดีที่ ๔ และตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๔  
เปนผูทําการแทน ผูฟองคดีทั้งหาจึงมีหนังสือรองขอใหกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และอธิบดี
กรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว และขอใหมีคําส่ังใหแกไขนําทรัพย
สวนกลางมาจดทะเบียนใหอยูภายใตพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แตผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองมิไดดําเนินการแตอยางใด โดยมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ชี้แจงวา  
อยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ผูฟองคดีทั้งหาจึงนาํคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาพระโขนง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เรงดําเนินการพิจารณาสั่งแกไขใหทรัพยสินสวนกลางของ 
ผูฟองคดีทั้งหาจดทะเบียนใหอยูภายใตพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ และเพิกถอนนิติกรรมจํานอง
และภาระจํายอมที่ไมชอบดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๑  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
พระราชบัญญัติอาคารชุดฯ มีเจตนารมณที่ใหนําหลักกฎหมายในเร่ืองกรรมสิทธิ์รวม

มาใชแกปญหาในดานที่อยูอาศัย จึงกําหนดใหมีทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง 
ในอสังหาริมทรัพยเดียวกันได และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่องสิทธิและหนาที่ของเจาของ
ทรัพยสวนบุคคลและเจาของรวม จึงตองจัดใหมีการจดทะเบียนอาคารชุดเพ่ือใหบุคคลทราบ
ชัดเจนวา สวนใดเปนทรัพยประเภทใดของอาคาร เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ไดรับใบอนุญาตใหกอสรางอาคารชุดรวมหาโครงการ (แบบ อ.๑) เปนอาคาร ค.ส.ล. ๘ ชั้น  
และชั้นใตดิน ๑ ชั้น จํานวน ๑ หลัง เพ่ือใชเปนที่พักอาศัยและจอดรถยนต และเม่ือกอสรางเสร็จ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบรับรองการกอสราง (แบบ อ.๖) วาเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร และตามขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดจัดใหมีที่จอดรถ  
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และแมตอมา
จะไดมีการแบงแยกและรวมโฉนดที่ดินที่ใชในการยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร แตผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ก็ยังจัดใหมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่กฎหมายกําหนด การกอสราง
อาคารชุดดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดยื่น 
คําขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งหาโดยมีหลักฐานและเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบดังกลาว
กําหนดไว และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดิน 
และอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามขอ ๖๑๘ ของระเบียบกรมที่ดิน วาดวยอาคารชุด  
พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะกรรมการไดตรวจสอบแลวปรากฏวา อาคารน้ันไดปลูกสรางในที่ดิน 
ตามโฉนดที่ดินที่ยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด ทรัพยสวนกลางและทรัพยสวนบุคคลตรงตาม
รายการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ยื่นไวเปนหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนอาคารชุดแลว  
และเห็นควรจดทะเบียนเปนอาคารชุดได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับจดทะเบียนอาคาร
ของผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนอาคารชุด จึงชอบดวยพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ แลว 

สวนที่ผูฟองคดีทั้งหาอางวา การรับจดทะเบียนอาคารชุด โดยนําโฉนดที่ดินมายื่น
ขอจดทะเบียนอาคารชุดไมตรงกับโฉนดที่ดินที่ระบุไวในใบอนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ อ.๑) 
และใบรับรองการกอสรางอาคาร (แบบ อ.๖) เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายน้ัน เห็นวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดนําโฉนดที่ดินตามที่ระบุไวในใบอนุญาตกอสรางอาคารและใบรับรอง 
การกอสรางอาคารไปรวมกับโฉนดที่ดินแปลงอ่ืนและแบงแยกในนามเดิม ที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
ที่นํามาขอจดทะเบียนอาคารชุดจึงเปนสวนหนึ่งของโฉนดที่ดินที่ระบุไวในใบอนุญาตกอสราง
อาคารและใบรับรองการกอสรางอาคาร สวนผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีหนาที่ตรวจสอบที่ดินที่นํามาขอ 
จดทะเบียนอาคารชุดตามขอ ๖ (๑) ของระเบียบกรมที่ดิน วาดวยอาคารชุดฯ วา อาคารน้ัน 

                                                 
๑๘ ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓ 
  ขอ ๖ การไปตรวจสอบสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ใหพนักงานเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ

หรือจะมอบหมายเจาหนาท่ีที่เห็นสมควรไปทําการแทนก็ได การตรวจสอบใหตรวจสอบดังน้ี 
  (๑) อาคารนั้นไดปลูกสรางในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ผูยื่นคําขอยื่นมาหรือไม  
  (๒) ทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลางตรงกับหลักฐานที่ยื่นเพียงใดหรือไม 
  (๓) หองชุดมีความกวาง ความยาว ความสูง เน้ือที่และเลขที่ถูกตองกับหลักฐานที่ยื่นหรือไม 
  (๔) อาคารนั้นสามารถใชเปนอาคารชุดโดยแยกเปนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลางได 
  เม่ือไดตรวจสภาพที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดแลว ใหผูไปตรวจบันทึกผลการตรวจและความเห็น

ประกอบเร่ืองไวดวย หากตรวจสอบแลว ปรากฏวามีรายการใดไมถูกตอง ใหแจงผูยื่นคําขอจัดการแกไขภายในเวลาอันสมควร 



 
 
๖๔๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      
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ไดปลูกสรางในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ผูขอยื่นขอมาหรือไม เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไดปลูกสรางอาคารในโฉนดที่ดินตามที่ยื่นขอมา การจดทะเบียนอาคารชุดดังกลาวจึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และที่ผูฟองคดีทั้งหาอางวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ รับจดทะเบียน
อาคารชุดโดยไมนําโฉนดที่ดินที่เปนถนน ทางเขาออก ทางวิ่งของรถ สระวายนํ้า และสโมสร  
มาจดทะเบียนเปนทรัพยสวนกลางเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย น้ัน เห็นวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ มีหนาที่ตรวจสอบวาทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลางตรงกับหลักฐานที่ยื่นเพียงใดหรือไม 
ตามขอ ๖ (๒) ของระเบียบกรมที่ดิน วาดวยอาคารชุดฯ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หนังสือสําคัญ
การจดทะเบียนอาคารชุดไดบันทึกรายละเอียดวา แตละอาคารชุดมีทรัพยใดเปนทรัพยสวนกลาง
และทรัพยสวนบุคคล ซ่ึงตรงกับรายการทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ไดยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด การจดทะเบียนอาคารชุดดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย สวนการท่ี
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมนําโฉนดที่ดินที่เปนถนน ทางเขาออก ทางวิ่งของรถ ที่จอดรถ สระวายนํ้า 
และสโมสร ไปจดทะเบียนเปนทรัพยสวนกลางดังที่ผูฟองคดีทั้งหาอางน้ัน กรณีดังกลาวอาจเปน
การกระทําที่ไมเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายหองชุดที่ผูฟองคดีทั้งหาจะตองไปดําเนินการ
ใชสิทธิในทางแพงตอไป และเม่ือที่ดินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมไดจดทะเบียนเปนทรัพยสวนกลาง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ในฐานะผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น จึงมีสิทธิที่จะนําโฉนดที่ดินไปจดจํานอง 
และภาระจํายอมได  ดังน้ัน เม่ือการจดทะเบียนอาคารชุดทั้งหารายการเปนการกระทําโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไมมีหนาที่ตองดําเนินการใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ นําโฉนดที่ดินที่เปนถนนทางเขาออก ทางวิ่งของรถ ที่จอดรถ สระวายนํ้า และสโมสร  
มาจดทะเบียนเปนทรัพยสวนกลางและดําเนินการเพิกถอนการจดจํานองและภาระจํายอม 
แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๔/๒๕๕๗) 

 

๒.๒ กรรมสิทธ์ิในหองชุด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒.๓ หนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับหองชุด 
 

ในกรณีที่ศาลแขวงพระโขนงมีคําพิพากษาถึงที่ สุดวามีการใชหนังสือ 
มอบอํานาจปลอมประกอบการยื่นขอจดทะเบียนโอนขายหองชุด และเจาพนักงานที่ดิน
ไดดําเนินการจดทะเบียนโอนหองชุดใหแกผูฟองคดีไปโดยหลงเชื่อวาหนังสือมอบอํานาจ
ดังกลาวเปนเอกสารที่แทจริง เจาพนักงานที่ดินยอมมีอํานาจที่จะเพิกถอนการจดทะเบียน
หองชุดดังกลาวได ตามมาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

สรุปขอเท็จจริง 
เดิมผูฟองคดีและนาย ว. สามีผูฟองคดี เปนเจาของกรรมสิทธิ์หองชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ 

อาคารชุดสุขุมวิทปารค ตําบลคลองตัน อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอตอเจาหนาที่ของอธิบดีกรมท่ีดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ขอจดทะเบียนขายกรรมสิทธิ์หองชุดเฉพาะสวนของนาย ว. ใหแกผูฟองคดี โดยอางหนังสือ 
มอบอํานาจฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ ของนาย ว. ซ่ึงเจาหนาที่ไดดําเนินการใหตามคําขอ  
ตอมา วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผูรับมอบอํานาจของนาย ว. ไดยื่นคําขออายัดหองชุดดังกลาว
โดยอางวา นาย ว. ไมเคยมอบอํานาจหรือลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๔๓ ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง ไดมีคําส่ังรับอายัด 
มีกําหนด ๓๐ วัน และไดมีหนังสือแจงใหนาย ว. และผูฟองคดีทราบ  หลังจากนั้น ผูรับมอบอํานาจ
ของนาย ว. ไดมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เพิกถอน 
และแกไขรายการจดทะเบียนดังกลาว โดยไดยื่นสําเนาคําพิพากษาศาลแขวงพระโขนง คดีอาญา
หมายเลขดําที่ ๔๗๔๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ เร่ือง ความรับผิดเก่ียวกับเอกสาร
ระหวางนาย ว. โจทก ผูฟองคดี จําเลย โดยพิพากษาวา จําเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสาร  
ใชเอกสารปลอม และแจงใหเจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จในเอกสารราชการ ซ่ึงคดีถึงที่สุดแลว 
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเห็นวา การที่ผูฟองคดีไดนําหนังสือมอบอํานาจที่ปลอมลายมือชื่อ
ของนาย ว. ไปประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียนขายเฉพาะสวนของนาย ว. ในหองชุดเลขที่ 
๒๗/๑๐๕ ใหแกผูฟองคดีตามสัญญาขายเฉพาะสวนฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ เปนการ
ไมชอบดวยกฎหมาย จะตองดําเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีหนังสือแจงนาย ว. และผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือคัดคานการเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาวโดยอางวาผูฟองคดีกับนาย ว. เปนสามี
ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายไดรวมกันซ้ือหองชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย  
โดยกอนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์หองชุด นาย ว. ไดลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจหลายฉบับ
โดยมิไดกรอกขอความใด ๆ ผูฟองคดีไดกรอกขอความลงในหนังสือมอบอํานาจของนาย ว. 



 
 
๖๕๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง      
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ฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ ตามเจตนาของนาย ว. และนําไปยื่นจดทะเบียนขายเฉพาะสวน
เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนขาย
เฉพาะสวนหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ ระหวาง นาย ว. ผูขาย กับ ผูฟองคดี ผูซ้ือ 
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งเพิกถอนดังกลาว ซ่ึงไดมีการเสนอเรื่องตอใหปลัดกระทรวงมหาดไทย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา แตไดรับแจงผลการยกอุทธรณ  ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายเฉพาะสวนหนังสือ
กรรมสิทธิ์หองชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ และคําวินิจฉัยอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ศาลแขวงพระโขนงมีคําพิพากษาถึงที่สุดวา ผูฟองคดี 

ไดปลอมหนังสือมอบอํานาจของนาย ว. และนําหนังสือมอบอํานาจปลอมดังกลาว ประกอบการยื่น
คําขอจดทะเบียนโอนขายหองชุดเลขที่ ๒๗/๑๐๕ อาคารสุขุมวิทปารค เฉพาะสวนของนาย ว. 
ใหแกผูฟองคดี และเจาพนักงานที่ดินไดดําเนินการจดทะเบียนโอนหองชุดใหแกผูฟองคดีไป 
โดยหลงเชื่อวาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวเปนเอกสารที่แทจริง จึงพิพากษาวาการกระทําของ 
ผูฟองคดีเปนการปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม และแจงใหเจาพนักงานจดขอความอันเปนเท็จ
ในเอกสารราชการตามมาตรา ๒๖๔ วรรคสอง มาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๖๔ 
วรรคสอง และมาตรา ๒๖๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา  ดังน้ัน การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเก่ียวกับหองชุดพิพาทจึงไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจที่จะเพิกถอนไดตามมาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง๑๙ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ  
ดวยเหตุน้ี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายเฉพาะสวนในหองชุด
เลขที่ ๒๗/๑๐๕ ระหวางนาย ว. ผูขาย กับผูฟองคดี ผูซ้ือ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
เชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๕๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๙ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  มาตรา ๒๔ เม่ือปรากฏวา การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด 

หรือการจดแจงรายการในสารบัญสําหรับจดทะเบียนคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเพิกถอน
หรือแกไขได แลวแตกรณี 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
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๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๒.๖ การเลิกอาคารชุด 
 

ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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บทที่ ๑๕ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 
๑. การจัดการเลือกตั้ง 
 

 ๑.๑ การจัดใหมีหรือไมจัดใหมีการเลือกตั้ง  
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๒ การแบงเขตการเลือกตั้ง 
 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ในการออกประกาศแบงเขต
เลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตตามมาตรา ๑๐ (๒) 
และ (๙) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงยอมมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจพิจารณาแบงเขตเลือกตั้งภายในขอบเขต 
ที่กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของบัญญัติไว ซึ่งในการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งอาจมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสนอแนะ 
การแบงเขตเลือกตั้งตอคณะกรรมการการเลือกตั้งได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๙ (๒)   
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
  เ ม่ือปรากฏวา  ในการกําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบงเขตน้ัน คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีมติเห็นชอบกับการแบงเขตเลือกตั้ง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ซึ่งการแบงเขตเลือกตั้ง
ดังกลาวเปนรูปแบบที่มีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งใกลเคียงกันมากที่สุดและ 
มีพ้ืนที่ติดตอกัน ประกอบกับเปนรูปแบบที่เกิดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ มติการแบงเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวจึงเปนมติ 
ที่มีเหตุผลอันสมควรและเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยมาตรา ๙๕ วรรคหา ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งหกเปนผูมีภูมิลําเนาในทองที่จังหวัดปราจีนบุรีและมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
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ไดออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ
ทั่วไปคร้ังแรกภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ การกําหนดใหจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในสวนของจังหวัดปราจีนบุรี มีจํานวน ๓ คน (ประชากรจํานวน 
๔๖๖,๕๗๒ คน) และแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปราจีนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมี  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณามีมติเห็นชอบใหกําหนดรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งไวรวม ๔ รูปแบบ และไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาว ผลการรับฟง
ความคิดเห็นปรากฏวาประชาชนเสนอรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งรูปแบบใหมเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก
หน่ึงรูปแบบ ซ่ึงมีความสะดวกในการสัญจร แตละเขตมีพ้ืนที่ติดตอกัน และมีจํานวนประชาชน
ในแตละเขตใกลเคียงกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงกําหนดรูปแบบดังกลาวใหเปนรูปแบบที่ ๕ 
เพ่ิมเติม พรอมทั้งจัดทําเหตุผลเพ่ือเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีขอเสนอวารูปแบบที่ ๕ มี
ความเหมาะสมอยูในลําดับที่หน่ึง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีมติใหแบงเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัดปราจีนบุรีตามรูปแบบที่ ๕ เน่ืองจาก
พ้ืนที่ในแตละเขตเลือกตั้งมีพ้ืนที่ติดตอกันและมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งใกลเคียงกัน 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง จํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดและทองที่ที่ประกอบเปนแตละเขต
เลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในสวนของจังหวัดปราจีนบุรี กําหนดใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
๓ คน มีจํานวนเขตเลือกตั้ง ๓ เขต โดยกําหนดเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ ผูฟองคดีเห็นวา 
การแบงเขตเลือกตั้ งตามประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย การแบงเขตเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรจะตองแบงแตละเขตเลือกตั้งใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละ
หน่ึงคนเหมือนในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ไมมีการแบงอําเภอเดียวออกเปนหลายเขตเลือกตั้ง  
การเปลี่ยนการแบงเขตเลือกตั้งใหมโดยแบงอําเภอใหญเปนหลายเขตจะทําใหประชาชน 
เกิดความสับสน สิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ ประชาชนเกิดความแตกแยก  
ทั้งยังเกิดความซํ้าซอนในการปฏิบัติหนาที่ของราชการ และมีความยุงยากในการจัดสรร
งบประมาณ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่กําหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา 



   
                          

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๕๕ 
                                                                                                                                                                                      
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ผูแทนราษฎรของจังหวัดปราจีนบุรี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดทํารูปแบบ
การแบงเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีเสียใหมทั้งหมดโดยใหยึดถือ
ตามรูปแบบการแบงเขตการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ที่ใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีที่  ๑  มี อํานาจหนาที่ ออกประกาศแบง เขตเลือกตั้ งสํ าห รับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๐ (๒) และ (๙)๑  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมี
อํานาจที่จะใชดุลพินิจพิจารณาแบงเขตเลือกตั้งภายในขอบเขตหลักเกณฑตามที่กฎหมาย 
และระเบียบที่เก่ียวของบัญญัติไว และผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจมอบหมายใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
เสนอแนะการแบงเขตเลือกตั้งตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตามนัยมาตรา ๑๙ (๒)๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
และเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป
คร้ังแรกภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนเทากับ 

                                           
 ๑-๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการท้ังหลายอันจําเปน หรือดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิก
วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหการเลือกต้ังหรือการออกเสียง
ประชามติเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๙) ดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังและการเลือกต้ังแบบสัดสวน  
และการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รวมทั้งจัดใหมีบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๙ คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดปฏิบัติหนาท่ี 
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) เสนอแนะการแบงเขตเลือกต้ังสําหรับการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๖๕๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงกําหนดรูปแบบการแบงเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวรวม ๔ รูปแบบ และไดมีประกาศการรับฟงความคิดเห็น
รูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหประชาชน 
ในจังหวัดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแบงเขตเลือกตั้ง ๔ รูปแบบ จากการ 
รับฟงความคิดเห็นดังกลาวปรากฏวาไดมีการเสนอความเห็นเก่ียวกับรูปแบบการแบงเขต
เลือกตั้งรูปแบบใหมเพ่ิมเติม และในการประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติกําหนดใหรูปแบบดังกลาว
เปนรูปแบบที่ ๕ และเห็นชอบกับรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ ๕ วามีความเหมาะสม
ลําดับที่ ๑ เน่ืองจากคาเฉลี่ยประชากรใกลเคียง มีความเปนชุมชน การสัญจรไปมาสะดวก  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือเสนอรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบแบงเขตเลือกตั้งของจังหวัดปราจีนบุรี รูปแผนที่ รายละเอียดพ้ืนที่ประกอบแตละเขตเลือกตั้ง 
และจํานวนราษฎรในเขตเลือกตั้งและผลตางของจํานวนเฉลี่ยราษฎรตอสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรหนึ่งคนในแตละเขตเลือกตั้ง พรอมความเห็นเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติใหแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ของจังหวัดปราจีนบุรีตามรูปแบบที่ ๕ ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เสนอ และผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดออกประกาศ เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้ง 
ของแตละจังหวัดและทองที่ที่ประกอบเปนแตละเขตเลือกตั้งในสวนของจังหวัดปราจีนบุรี 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การดําเนินการออกประกาศ
ดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และขั้นตอนในการ
พิจารณาออกประกาศที่กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของดังกลาวกําหนดแลว 
  สําหรับการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
ในจังหวัดที่ มีมากกวาหน่ึงเขตนั้น บทบัญญัติมาตรา ๙๔ วรรคหา๓ ของรัฐธรรมนูญ 
 

                                           
๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
 มาตรา ๙๔   ฯลฯ   ฯลฯ 
 จังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินหน่ึงคน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง และจังหวัดใด
มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหน่ึงคน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกต้ังมีจํานวนเทาจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี โดยจัดใหแตละเขตเลือกต้ังมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหน่ึงคน และในกรณีที่จังหวัดใด 
มีการแบงเขตเลือกต้ังมากกวาหน่ึงเขต ตองแบงพื้นที่ของเขตเลือกต้ังแตละเขตใหติดตอกัน และตองใหจํานวนราษฎร 
ในแตละเขตใกลเคียงกัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



   
                          

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๕๗ 
                                                                                                                                                                                      
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง๔ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง 
สมาชิกวุฒิสภา พ .ศ .  ๒๕๕๐ ไดบัญญัติหลักเกณฑการแบงเขตเลือกตั้ งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งโดยใหความสําคัญกับหลักเกณฑจํานวนราษฎรในแตละ 
เขตเลือกตั้งใหมีจํานวนใกลเคียงกันมากที่สุด เพ่ือใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ 
แบงเขตเลือกตั้งเปนไปตามหลักการบนพ้ืนฐานของความเปนธรรมที่สัดสวนของจํานวนราษฎร
ในแตละเขตเลือกตั้งจะตองมีจํานวนใกลเคียงกันหรือแตกตางกันนอยที่สุด เพ่ือใหได
ผูแทนราษฎรที่มาจากจํานวนราษฎรที่ใกลเคียงกัน ประกอบกับหลักเกณฑเร่ืองการมีพ้ืนที่ 
ที่ติดตอใกลชิดกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหวางกัน และการเคยอยูในเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่เปนไปเพ่ือความสะดวกของราษฎรในการเดินทางมาใชสิทธิเลือกตั้ง  
คดีน้ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเสนอรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน  
๕ รูปแบบ แตละรูปแบบมี ๓ เขตเลือกตั้ง แตละรูปแบบมีเขตเลือกตั้งที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน 
ในเขตเดียวกันทั้งสิ้น แตเม่ือพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้ง
เห็นไดวา รูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๑ มีจํานวนราษฎรตางกันอยู ๖,๐๗๙ คน 
รูปแบบที่ ๒ มีจํานวนราษฎรตางกันอยู ๓,๗๓๓ คน รูปแบบท่ี ๓ มีจํานวนราษฎรตางกันอยู 
๗,๑๖๒ คน รูปแบบที่ ๔ มีจํานวนราษฎรตางกันอยู ๕,๓๗๑ คน และรูปแบบที่ ๕ มีจํานวน
ราษฎรตางกันอยู ๓,๒๒๗ คน จึงถือไดวาจํานวนราษฎรในเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕  
มีความแตกตางกันนอยที่สุดหรือจํานวนราษฎรในเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ มีจํานวน
ใกลเคียงกันมากกวารูปแบบอ่ืน เม่ือนําหลักเกณฑเก่ียวกับการแบงเขตเลือกตั้งที่ตองมีพ้ืนที่
ตอเน่ืองติดตอกันประกอบหลักเกณฑการมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวนใกลเคียงกัน 

                                           
๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๐   ฯลฯ   ฯลฯ 
 การแบงเขตเลือกต้ังตามวรรคหน่ึงจะตองกําหนดตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและจะตองกําหนดพื้นที่
ในแตละเขตเลือกต้ังใหติดตอกันและมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกต้ังใกลเคียงกัน โดยถือเกณฑดังน้ี 
 (๑) ใหรวมอําเภอตางๆ เปนเขตเลือกต้ัง โดยคํานึงถึงพื้นที่ที่ติดตอใกลชิดกันความสะดวกในการคมนาคม 
ระหวางกัน และการเคยอยูในเขตเลือกต้ังเดียวกัน ถาการรวมอําเภอในลักษณะนี้จะทําใหมีจํานวนราษฎรมากหรือนอยเกินไป 
ใหแยกตําบลของอําเภอออกเพื่อใหไดจํานวนราษฎรพอเพียงสําหรับการเปนเขตเลือกต้ัง แตจะแยกหรือรวมเฉพาะ 
เพียงบางสวนของตําบลไมได 
 (๒) ในกรณีที่การกําหนดพื้นที่ตามเกณฑใน (๑) จะทําให จํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกต้ังมีจํานวน 
ไมใกลเคียงกันหรือไมมีสภาพเปนชุมชนเดียวกัน ใหดําเนินการแบงเขตเลือกต้ังตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดตอกัน
เปนประจําในลักษณะที่เปนชุมชนเดียวกันหรือใกลเคียงกันและสามารถเดินทางติดตอกันไดโดยสะดวก โดยจะตองทําให 
จํานวนราษฎรมีจํานวนใกลเคียงกันมากที่สุด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ในสวนของจังหวัดปราจีนบุรี 
ตามรูปแบบที่ ๕ จึงเปนไปตามหลักเกณฑตามมาตรา ๙๔ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง 
สมาชิกวุฒิสภาฯ 
  สวนที่ผูฟองคดีอางวาควรแบงเขตเลือกตั้งแตละเขตใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เขตละหนึ่งคนเหมือนในป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยไมแบงอําเภอเดียวออกเปนหลายเขตเลือกตั้ง  
การแบงเขตเลือกตั้งใหมโดยแบงอําเภอใหญเปนหลายเขตจะทําใหประชาชนเกิดความสับสน 
สิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธ และประชาชนไมมีโอกาสเสนอความเห็น 
ในรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งตามรูปแบบที่ ๕ น้ัน มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาฯ 
ประกอบกับขอ ๘๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑในการแบงเขตเลือกตั้งโดยใหพิจารณาถึงการเคย 
อยูในเขตเลือกตั้งเดียวกันมากอนและใหรับฟงความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ดวย หลักเกณฑ
ดังกลาวเปนขอพิจารณาประการหนึ่งที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นํามาใชประกอบการพิจารณากับ
หลักเกณฑในเรื่องพ้ืนที่แตละเขตเลือกตั้งมีความตอเน่ืองติดตอกันหรือจํานวนราษฎรแตละเขต
เลือกตั้งมีจํานวนแตกตางกันนอยที่สุด อันเปนหลักเกณฑประการสําคัญตามมาตรา ๙๔ วรรคหา 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เม่ือรูปแบบที่ ๕ เกิดจากหลักเกณฑ
ในการประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เสนอรูปแบบการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง ๔ รูปแบบ โดยคํานึงถึงพ้ืนที่ติดตอกัน มีความเปนชุมชนเดียวกัน มีความ
สะดวกในการสัญจรภายในเขตเลือกตั้ง และมีจํานวนราษฎรในแตละเขตเลือกตั้งใกลเคียงกัน 
และนํามารับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แลว เม่ือประชาชนในพ้ืนที่ไดมีการ 
เสนอความคิดเห็นตามรูปแบบที่ ๕ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาแลวเห็นวารูปแบบที่ ๕ 
เปนไปตามหลักเกณฑการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  
 

                                           
๕ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนตามขอ ๗ 
ประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบงเขตเลือกต้ังของจังหวัดอีกคร้ังหน่ึงแลวใหเสนอผลการพิจารณาขอเสนอแนะการแบงเขต
เลือกต้ังของจังหวัดอยางนอยสามรูปแบบตอคณะกรรมการการเลือกต้ังในวันถัดไป ซ่ึงแตละรูปแบบประกอบดวย 
 (๑) รายละเอียดเก่ียวกับอําเภอหรือตําบล หรือเขตพื้นที่ที่อยูในเขตเลือกต้ังแตละเขต 
 (๒) จํานวนราษฎรของแตละเขตเลือกต้ัง และผลตางของจํานวนเฉลี่ยราษฎรตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหน่ึงคน
ในแตละเขตเลือกต้ังกับจํานวนเฉลี่ยราษฎรตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหน่ึงคนในจังหวัดน้ัน 
 (๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบงเขตเลือกต้ัง 
 (๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพ้ืนที่ที่ประกอบเปนเขตเลือกต้ังแตละเขต 
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานพ้ืนที่ติดตอกันและการมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 
มากท่ีสุด และเปนไปตามความตองการของประชาชนในพื้นที่แลว จึงเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เพ่ือพิจารณา การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนไปตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบกับ
การแบงเขตเลือกตั้ง ในสวนของจังหวัดปราจีนบุรี ตามรูปแบบที่ ๕ จึงเปนมติที่มีเหตุผล 
อันสมควรและเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙๔ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาฯ  ดังนั้น ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและ 
เขตเลือกตั้งของแตละจังหวัดและทองที่ที่ประกอบเปนแตละเขตเลือกตั้งฯ ตามมติดังกลาว 
จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๒๘/๒๕๕๖) 
 

 ๑.๓ การวินิจฉัยเร่ืองรองเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 กรณีที่มีการรองเรียนเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายในการเลือกตั้ง  
เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัยเร่ืองรองเรียนน้ันแลว เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่ตองแจงคําวินิจฉัยส่ังการของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งใหแกผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนทราบโดยพลัน กลาวคือ โดยทันทีนับแต
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัยเร่ืองรองเรียนน้ัน  ทั้งน้ี ตามนัยขอ ๖๘  
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน 
สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจงคําวินิจฉัยใหผูรองเรียนทราบภายหลังจากวันที่มีคําวินิจฉัยดังกลาวกวาสี่เดือนและ
เปนเวลาหลังจากที่ผูรองเรียนไดย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองแลว จึงลวงเลยระยะเวลา
เกินกวาที่กฎหมายกําหนดใหแจงโดยพลัน อันเปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลตามประกาศ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตําบล ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ใหมีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และกอน
ประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองเรียนผูสมัคร
รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลรายอ่ืนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวา 
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กระทําการหาเสียงอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง วิธีการหรือลักษณะ
ตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
หรือผู ใด พ .ศ . ๒๕๔๖ โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได รับ 
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีไวดําเนินการทั้งหมด ๗ เร่ือง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดไดทําการสืบสวนสอบสวนกรณีเร่ืองรองเรียนทั้งหมดแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งวินิจฉัยทุกเร่ือง  ตอมา คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดีทั้ง ๗ เร่ืองดังกลาว ตามคําวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฉบับลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๗ ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ และฉบับลงวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ ในระหวางน้ันผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ขอทราบผล 
การวินิจฉัยตอประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยผานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตไมมีการแจงผล และผูฟองคดีไดขอคัดสําเนาคําวินิจฉัยสั่งการดังกลาว 
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดวย แตไมสามารถคัดสําเนาคําวินิจฉัยไดเน่ืองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยังไมไดรับแจงสําเนาคําวินิจฉัยสั่งการ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให 
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ใหผูฟองคดีทราบภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาและใหชดใชคาเสียหายในเรื่อง
คาใชจายในการติดตอรองเรียน และติดตามคําวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จากผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนเงิน ๑๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแต 
วันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ ภายหลังจากผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ีตอศาลปกครอง  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดแจงคําวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหผูฟองคดีทราบ 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยผูฟองคดี 
ไดรับทราบคําวินิจฉัยดังกลาวเม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๘ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งน้ัน ขอ ๖๗ วรรคหนึ่ง๖ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒  

                                           
 ๖ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ขอ ๖๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประจําจังหวัดแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยพลัน       
 การลงมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคหน่ึง ใหใชคะแนนเสียงเอกฉันท 



   
                          

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๖๑ 
                                                                                                                                                                                      
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ซ่ึงใชบังคับในขณะนั้น กําหนดให เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได รับคําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแลว ใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งพิจารณาวิ นิจฉัยชี้ขาดโดยพลัน  และขอ ๖๘  วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง๗  
ของระเบียบเดียวกัน กําหนดใหเลขาธิการแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหแก 
ผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนทราบโดยพลัน และสงคําวินิจฉัยใหแกผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดที่เหตุแหงเรื่องที่มีคําวินิจฉัยนั้นเกิดขึ้น เพ่ือแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดน้ันทราบ และปดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองเรียนตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
มิไดดําเนินการโดยสุจริตและเปนธรรม จํานวน ๕ ฉบับ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดไดทําการสืบสวนสอบสวนเรื่องรองเรียนของผูฟองคดีทุกเร่ืองและสงเรื่องรองเรียน
พรอมผลการสืบสวนสอบสวนดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแลว จากนั้น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนโดยมี 
มติเอกฉันทใหยกคํารองเรียนของผูฟองคดีทุกเร่ือง แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดแจงคําวินิจฉัยสั่งการ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหผูฟองคดีและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบ 
จนกระทั่งผูฟองคดีมาฟองคดีตอศาลปกครองในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ แจงคําวินิจฉัยสั่งการดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  
เห็นวา เม่ือระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งขางตนกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่
ตองแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหแกผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนทราบ 
โดยพลัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนาที่ตองแจงคําวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใหผูฟองคดีทราบโดยทันทีนับแตคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัย ขอกลาวอางของ 
ผูถูกฟองคดีที่วาความลาชาดังกลาวมีเหตุเน่ืองมาจากมีภาระงานตองรับผิดชอบในการ
ดําเนินการควบคุมและจัดการเลือกตั้งหลายแหง รวมทั้งมีเร่ืองรองเรียนจํานวนมาก ประกอบกับ 

                                                                                                                         
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตองระบุขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด  
และกรรมการการเลือกต้ังที่ลงมติตามวรรคสองทุกคนตองลงลายมือชื่อดวย 
 ๗ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ขอ ๖๘ ใหเลขาธิการแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังใหแกผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน 
ทราบโดยพลัน และสงคําวินิจฉัยใหแกผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดท่ีเหตุแหงเร่ืองที่มีคําวินิจฉัยน้ันเกิดข้ึนเพื่อแจงให
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดทราบ 
 คําวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงใหปดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประจําจังหวัด 



 
 
๖๖๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีอัตรากําลังบุคคลไมเพียงพอกับปริมาณงานนั้น เหตุผลดังกลาวเปนเรื่องสภาพปญหาเก่ียวกับ
การบริหารจัดการภายในของผูถูกฟองคดีทั้งสอง กรณีมิใชเหตุที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะยกขึ้น
อางเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตอผูฟองคดีได  ดังน้ัน การแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งใหผูฟองคดีทราบภายหลังวันที่มีคําวินิจฉัยดังกลาวกวาส่ีเดือน และเปนเวลา
หลังจากที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลแลว จึงเปนการดําเนินการที่ลวงเลยระยะเวลาเกินกวา
ที่กฎหมายกําหนดใหแจงโดยพลัน ถือเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร 
 สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองรวมรับผิดในผลแหงความเสียหายจากการ
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรหรือไมเพียงใดนั้น โดยที่พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๘ 
กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนหนวยงานที่ มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีฐานะเปนเจาหนาที่ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน 
การที่ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกระทําละเมิดตอผูฟองคดีดวยการละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ในการแจง 
คําวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผูฟองคดีทราบ  
เปนเหตุใหผูฟองคดีได รับความเสียหาย จึงเปนกรณีที่กลาวอางวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ ผูฟองคดียอมอาจฟองผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงาน 

                                           
 ๘ พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙   
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๓ ใหหนวยงานดังตอไปน้ี เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 "เจาหนาที่" หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนการแตงตั้ง 
ในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
 "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีดวย   



   
                          

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๖๓ 
                                                                                                                                                                                      
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ของรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่อยูได แตจะฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ไมได  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมตองรับผิด 
ตอผูฟองคดีในผลแหงการกระทําดังกลาว  
 เม่ือพิจารณาขอกลาวอางของผูฟองคดีที่วา การปฏิบัติหนาที่ลาชาของผูถูกฟองคดี
ทั้งสองทําใหผูฟองคดีเสียหายไมสามารถใชสิทธิในการคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีได ตองเสียคาใชจายในการเดินทางติดตอสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและทําเอกสารติดตามคําวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งจาก
ผูถูกฟองคดีทั้งสอง น้ัน เห็นวาในการใชสิทธิรองคัดคานการเลือกตั้งผูฟองคดีสามารถกระทําได
ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งโดยยื่นตอคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งผานผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เหตุแหงการรองคัดคานไดเกิดขึ้น 
ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดน้ัน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง๑๑ แหงพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฯ ประกอบกับขอ ๘๑๒ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร 
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงการไมไดรับแจงผลการรองเรียนกอนกําหนดดังกลาวหาเปนการตัดสิทธิ
การรองคัดคานผลการเลือกตั้งแตอยางใด การท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับคํารองคัดคาน
ไวพิจารณาไดเพียงใด ยอมเปนไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายและระเบียบกําหนด ซ่ึงเปน 
อีกเร่ืองหนึ่งตางหาก  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีคําวินิจฉัย 
เรื่องรองเรียนกอนมีการประกาศผลการเลือกตั้งจึงถือวาเปนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                                           
 ๑๐ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติ
หนาที่ ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
 ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐ 
ที่ตองรับผิดตามวรรคหน่ึง 
 ๑๑ พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๑๐๒ เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังของเขตเลือกต้ังใดแลวหากผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
ไมนอยกวาสิบคน ผูสมัคร ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในเขตเลือกต้ังน้ันเห็นวาการเลือกต้ังหรือการนับคะแนนเลือกต้ัง
ในเขตเลือกต้ังน้ันเปนไปโดยทุจริตหรือไมเที่ยงธรรมหรือไมถูกตอง ใหมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกต้ังตอคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๒ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการคัดคานการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอ ๘ คํารองคัดคานใหยื่นตอคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยผานผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ที่เหตุแหงการรองคัดคานไดเกิดข้ึนในเขตเลือกต้ังในจังหวัดน้ันภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ัง 
 ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดรายงานการรับคํารองคัดคานไปยังเลขาธิการตามแบบ (ค.ถ. ๘)  
ทายระเบียบน้ี 



 
 
๖๖๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดวินิจฉัยชี้ขาดเร่ืองที่รองเรียนแลว ถึงแมผูฟองคดีจะไดทราบผลเรื่องรองเรียนกอนหนาน้ัน 
และไดยื่นคํารองคัดคานภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีก็เปนคํารอง
คัดคานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไมอาจรับไวพิจารณาไดตามขอ ๑๒ (๒)๑๓ ของระเบียบ
ดังกลาว จึงไมอาจถือวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายเน่ืองจากเสียสิทธิคัดคานการเลือกตั้ง
เพราะเหตุมิไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมไดกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดีอันจะเปนผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒๐๑๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับการยื่นหนังสือรองเรียน 
และการติดตามคําวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนการใชสิทธิคัดคาน 
การเลือกตั้งเพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบถึงความไมสุจริต หรือไมเที่ยงธรรม 
หรือไมถูกตองเก่ียวกับการเลือกตั้ง และเพื่อใชสิทธิโตแยงเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมาย 
ของการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันเปนการใชสิทธิตามกฎหมายในฐานะ 
ที่ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือรักษาประโยชน
ของผูฟองคดีเองเปนการเฉพาะ คาใชจายในการดําเนินการดังกลาว จึงเปนคาใชจาย 
ตามปกติของการใชสิทธิตามกฎหมาย จึงมิใชคาเสียหายโดยตรงจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
แจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งลาชาเกินสมควร  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๔/๒๕๕๖) 

                                           
 ๑๓ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการคัดคานการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอ ๑๒ คํารองคัดคานดังตอไปน้ี จะรับไวพิจารณาไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) เร่ืองที่คณะกรรมการการเลือกต้ังไดวินิจฉัยชี้ขาดแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 



   
                          

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๖๕ 
                                                                                                                                                                                      
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 

 ๒.๑ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่น 
  

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น  

 

 (๑) กรณีนักบวชในศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน (เกปุระ) สมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
 

  บุคคลที่มีลักษณะเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชไมวาจะ
ศาสนาใดยอมถือเปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๖ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  การใชสิทธิทางการเมืองของพลเมืองยอมเปนไปตามกฎหมายของรัฐ
แตละรัฐที่ไดบัญญัติรับรองไวตามบริบทของแตละสังคม บุคคลใดจะกลาวอางถึง 
ความเชื่อทางศาสนาหรือวิถีทางที่ใชบังคับหรือถือปฏิบัติอยูในประเทศอ่ืนมาเรียกรอง
หรือขอใหใชบังคับโดยขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายไทยหาไดไม  
  สรุปขอเท็จจริง  
  ผูฟองคดีเปนบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) ไดยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนสมาชิกสภาเขตบึงกุม ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  
รับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต แตผูอํานวยการเขตบึงกุม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีเปนพระสงฆในพระพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะเขาขายเปนนักบวช 
ตามมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบขอ ๒๐ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต  
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคําส่ังไม รับสมัครผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบึงกุม  
ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการโดยชอบแลว ผูฟองคดี 
เห็นวาผูฟองคดีเปนบรรพชิตนิกายวัชรยาน ซ่ึงหนังสือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 
ที่ พศ ๐๐๐๖/๙๐๒๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ก็ยืนยันวาพระสงฆในพระพุทธศาสนา
นิกายวัชรยาน (เกปุระ) ไมมีในประเทศไทยเทากับวาสถาบันพระพุทธศาสนาแหงชาติไมรับรอง
สถานะการเปนบรรพชิตของผูฟองคดี และเม่ือมีการเลือกตั้งผูฟองคดีไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง 



 
 
๖๖๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่สํานักงานเขตบึงกุมตามทะเบียนราษฎรที่ผูฟองคดีมีรายช่ืออยู อันเปนการแสดงใหเห็นวา
หนวยงานราชการยอมรับสถานะของผูฟองคดีในฐานะเปนบุคคลธรรมดาหาใชบรรพชิตไม  
ผูฟองคดีจึงมีคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งได  อีกทั้ง บทบัญญัติมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนา   
ดังนั้น ศาสนาพุทธนิกายวัชรยานยอมไดรับการคุมครอง โดยบรรพชิตในนิกายวัชรยานมีความเช่ือ
และการปฏิบัติวาบรรพชิตนิกายน้ีสามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองได และเม่ือสามารถดํารง
ตําแหนงทางการเมืองไดก็ยอมมีสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งเพ่ือดํารงตําแหนงในทางการเมืองไดเชนกัน 
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิเสธ 
ไมรับสมัครผูฟองคดีในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตบึงกุมจึงไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  มาตรา ๗๑ วรรคสาม๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครฯ บัญญัติวา คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผู มีสิทธิเลือกตั้งและ 
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม และมาตรา ๑๓ (๓)๑๖ และมาตรา ๑๖ (๓)๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติโดยมีสาระสําคัญวา บุคคลผูมีลักษณะเปนภิกษุ สามเณร 

                                           
 ๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๗๑ ฯลฯ ฯลฯ 
 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเขต ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๖-๑๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๑๓ บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ีในวันเลือกต้ังเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ี เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร คือ  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๓ (๑) (๓) หรือ (๕) 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



   
                          

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๖๗ 
                                                                                                                                                                                      
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

นักพรต หรือนักบวช เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
จากบทกฎหมายดังกลาว กรณีจึงมีผลทําใหผูมีลักษณะขางตนไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน 
สมาชิกสภาเขตไปดวย และโดยที่บทบัญญัติของกฎหมายไมไดบัญญัติหามเฉพาะพระภิกษุ 
ในพระพุทธศาสนาเทาน้ัน แตไดหามบุคคลทุกคนที่มีลักษณะตองดวยการเปนภิกษุ สามเณร 
นักพรต หรือนักบวช ทั้งกรณีที่เปนพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนา กฎหมายก็ไมได
บัญญัติหามเฉพาะแตพระภิกษุหรือนักบวชที่ครองเพศบรรพชิตอยูในพระพุทธศาสนานิกาย 
เถรวาทเพียงนิกายเดียวเชนกัน  ดังนั้น บุคคลใดที่มีลักษณะเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวชของศาสนาใด บุคคลดังกลาวยอมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามมิใหมีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขตตามนัยบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว สวนบุคคลเชนใด 
จะมีลักษณะเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช น้ัน บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
ไมมีคําอธิบายไว และในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งบุคคลใหเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นก็ไมมีคําอธิบายหรือเทียบเคียงคําวา ภิกษุ สามเณร 
นักพรต และนักบวช ไวโดยเฉพาะเชนเดียวกัน  ดังนั้น การแปลความจึงตองอาศัยคําอธิบาย
ตามความเขาใจทั่วไปโดยยึดถือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนแนวทาง 
ซ่ึงตามพจนานุกรมไดอธิบายคําวา สามเณร หมายความวา ผูดํารงเพศอยางภิกษุแตสมาทาน
ศีล ๑๐ คําวา นักพรต หมายความวา ผูประพฤติพรต คําวา นักบวช หมายความวา ผูถือบวช  
และคําวา บรรพชิต หมายความวา นักบวชในพระพุทธศาสนา สวนคําวา ภิกษุ น้ันไมมีคําอธิบาย
ความหมายไวโดยตรง มีเพียงแตการกําหนดความหมายของคําวา พระ ซ่ึงหมายถึง คําใชแทน
ชื่อเรียกภิกษุสงฆ นักบวช หรือนักพรตเทาน้ัน  
  เม่ือขอเท็จจริงคดีน้ีปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูใหถอยคํายืนยันวา ในวันดังกลาว
ผูฟองคดีไปสํานักงานเขตบึงกุมเพ่ือยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขตบึงกุม  
โดยผูฟองคดีมีฐานะเปนบรรพชิตหรือพระสงฆนิกายวัชรยาน (เกปุระ) ไดนุงหมจีวรสีเลือดนก 
นุงสบงจีบซายและขวา พรอมทั้งไดแสดงหลักฐานเอกสารรับรองสถานะการเปนพระสงฆ 
นิกายดังกลาวที่ออกใหโดยอุปชฌายรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสํานัก THE CHINESE 
GELUGPA SOCIETY และผูฟองคดียังใหถอยคํายืนยันอีกวา ผูฟองคดีบวชเปนพระสงฆ 
นิกายดังกลาวมาเปนเวลา ๑๐ ป แมจะมาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต ก็ไมมี 
ความประสงคที่จะลาสิกขาบทออกจากความเปนบรรพชิตแตอยางใด ขอเท็จจริงจึงรับฟง 
เปนที่ยุติวา  ผูฟองคดีเปนบรรพชิตนิกายวัชรยาน ผูฟองคดีจึงมีสถานะเปนนักบวช 
ในพระพุทธศาสนาในวันที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเขต อันเปนลักษณะตองหาม
ของบุคคลผูใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๖ (๓) 



 
 
๖๖๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  
    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําสั่ งไม รับสมัครผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้ งเปนสมาชิกสภาเขตจึงเปนคําสั่ งที่ 
ชอบดวยกฎหมายแลว และเม่ือขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง๑๘ ของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง  
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาเขตฯ กําหนดใหผูสมัครที่ ไม มีรายช่ือเปนผูสมัครในประกาศ 
ของผูอํานวยการเขตตามขอ ๒๐ มีสิทธิยื่นคํารองตอปลัดกรุงเทพมหานครไดภายในเจ็ดวัน 
นับจากวันที่ประกาศ และใหปลัดกรุงเทพมหานครวินิจฉัยวาใหรับสมัครหรือไม คําส่ังของ 
ปลัดกรุงเทพมหานครใหเปนที่สุดและใหปลัดกรุงเทพมหานครแจงคําส่ังไปยังผูอํานวยการเขต
โดยเร็ว  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยยืนตามคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนคําวินิจฉัยอุทธรณที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน  
  สําหรับอุทธรณของผูฟองคดีท่ีวา บรรพชิตนิกายวัชรยานมีความเชื่อและ 
ถือปฏิบัติวาสามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองได ผูฟองคดีจึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น  
เห็นวา การใชสิทธิทางการเมืองของพลเมืองน้ัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติกฎหมายของรัฐ 
แตละรัฐที่ไดบัญญัติรับรองไวตามบริบทของแตละสังคม ผูฟองคดีจะกลาวอางถึงความเชื่อ 
ทางศาสนาหรือวิถีทางที่ใชบังคับหรือถือปฏิบัติอยูในประเทศอ่ืนที่ใหสิทธิบรรดาบรรพชิต 
เชนผูฟองคดีสามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองได มาเรียกรองหรือขอใหบังคับใชขัดตอ
บทบัญญัติกฎหมายไทยท่ีบัญญัติหามมิให ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช ใชสิทธิ 
ทางการเมืองหาไดไม  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๗) 
 

 (๒) กรณีผูจัดการโรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
 

  โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมิใชสวนราชการในสังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูบริหารและเจาหนาที่ของโรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติจึงมิใชขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ สัญญาจางและ
คําสั่งแตงตั้งผูจัดการโรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมิใชสัญญาจางลูกจาง
ของหนวยงานของรัฐ  ดังน้ัน ผูจัดการโรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 
                                           
 ๑๘ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ขอ ๒๓ ถาผูสมัครผูใดไมมีรายช่ือเปนผูสมัครในประกาศของผูอํานวยการเขตตามขอ ๒๐ ผูสมัครมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอปลัดกรุงเทพมหานครไดภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ประกาศน้ัน ใหปลัดกรุงเทพมหานครวินิจฉัยวาใหรับสมัครหรือไม  
คําส่ังของปลัดกรุงเทพมหานครใหเปนที่สุดและใหปลัดกรุงเทพมหานครแจงคําส่ังไปยังผูอํานวยการเขตโดยเร็ว 

ฯลฯ   ฯลฯ 



   
                          

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๖๖๙ 
                                                                                                                                                                                      
 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

จึงไมใชลูกจางของหนวยงานของรัฐซึ่งจะเปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  สรุปขอเท็จจริง  
  ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หมายเลข ๒ 
ฟองวา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดี) ได จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท โดยมีผูรองสอดเปนผูสมัครหมายเลข ๑ และภายหลัง 
การลงคะแนนเลือกตั้งปรากฏวาผูรองสอดเปนผูชนะการเลือกตั้ง ผูฟองคดีไดมีหนังสือคัดคาน
ผลการเลือกตั้งไปยังผูถูกฟองคดี  ตอมา ผูถูกฟองคดีมีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙  รับรองผลการเลือกตั้งใหผูรองสอดเปนผูไดรับ
การเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ผูฟองคดีเห็นวาการจัดการเลือกตั้ง
คร้ังดังกลาวเปนไปโดยไมสุจริต เที่ยงธรรม และผูรองสอดเปนลูกจางของหนวยงานของรัฐ
ตําแหนงผูจัดการโรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาขณะลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงเปนผูขาด
คุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง และหลังจากวันสมัครรับเลือกตั้งก็ยังคงปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ดังกลาว ผูฟองคดีมีหนังสือคัดคานผลการเลือกตั้งและรองคัดคานคุณสมบัติของผูรองสอด 
ตอผูถูกฟองคดีอีกคร้ัง ผลการพิจารณาปรากฏวา ผูถูกฟองคดีมีคําวิ นิจฉัยสั่งการให 
ยกคํารองเรียนผูฟองคดีทั้งสองสํานวน ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับผลการวินิจฉัยสั่งการดังกลาว 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดี เร่ือง  
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ เฉพาะที่รับรอง 
ใหผูรองสอดเปนผูไดรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนสวนราชการมีฐานะเปนกรม  
อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๖ วรรคหน่ึง (๓)๑๙ แหงพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีการแบงสวนราชการภายในตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยไมปรากฏวามีโรงพิมพ

                                           
 ๑๙ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๔๖ สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมีดังตอไปน้ี  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา สงเสริมพัฒนา
พระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานหรือสวนราชการในสังกัด แตเปนการจัดตั้งขึ้น
ตามวัตถุประสงคของมหาเถรสมาคม และมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนผูดูแล  
โดยมีฐานะเปนศาสนสมบัติกลางตามมาตรา ๔๐๒๐ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕  
ผูบริหารและเจาหนาที่ของโรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
จากทรัพยสินรายไดของโรงพิมพตามงบประมาณประจําปของศาสนสมบัติกลาง ซ่ึงไมใชเงิน
งบประมาณของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
จึงมิใชสวนราชการในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ผูบริหารและเจาหนาที่ของ 
โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติจึงมิใชขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
สําหรับสัญญาจางผูจัดการโรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติระหวางสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติกับผูรองสอดนั้น เปนเรื่องที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
โดยผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามความประสงค 
ของมหาเถรสมาคมในฐานะเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนงตามมาตรา ๑๓๒๑  
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ สัญญาจางและคําส่ังแตงตั้งผูรองสอดเปนผูจัดการโรงพิมพ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดังกลาว จึงมิใชสัญญาจางลูกจางของหนวยงานของรัฐ  
ผูรองสอดจึงไมใชลูกจางของหนวยงานของรัฐและมิใชบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕ (๑๕)๒๒ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่ผูถูกฟองคดีมีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให 
ผูรองสอดเปนผู ได รับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามฟองจึงชอบ 
ดวยกฎหมาย พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๕/๒๕๕๗) 

                                           
๒๐-๒๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕   

 มาตรา ๑๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง  
และใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติทําหนาที่สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 มาตรา ๔๐ ศาสนสมบัติแบงออกเปนสองประเภท 
 (๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแกทรัพยสินของพระศาสนา ซ่ึงมิใชของวัดใดวัดหน่ึง 
 (๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแกทรัพยสินของวัดใดวัดหน่ึง 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
เพื่อการน้ีใหถือวาสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเจาของศาสนสมบัติกลางน้ันดวย 
 การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๒๒ พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๔๕ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาท่ีอื่น
ของรัฐ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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บทที่ ๑๖ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับงานทะเบียน 
   
 

๑. งานทะเบียนราษฎร 
 

๑.๑ กรณีเก่ียวกับการออกบัตรประจําตัวประชาชน 
 

การย่ืนคําขอทําบัตรประจําตัวประชาชนโดยใสชื่อของบุคคลอ่ืน เปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย การที่นายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการสอบสวน และตอมา  
ไดส่ังจําหนายชื่อและรายการบุคคลของผูย่ืนคําขอออกจากทะเบียนบาน จึงเปนการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบขอ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยชอบดวยกฎหมายแลว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนตอเจาหนาที่ของเทศบาลนคร

สมุทรสาคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยใชชื่อนางสาว ส. ตามหลักฐานทะเบียนบานเลขที่ ๘๙๘ 
ถนนเศรษฐกิจ ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูใหการรับรองในการขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
ดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือถึงนายทะเบียนทองถิ่นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา 
ผูฟองคดีไมใชบุคคลสัญชาติไทยและไมใชบุคคลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงชื่อรับรอง จึงขอยกเลิก
การใหคํารับรองกรณีผูฟองคดียื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง โดยคณะกรรมการดังกลาวไดสอบสวนพยานบุคคลและ
พยานเอกสารทีเ่ก่ียวของซ่ึงสรุปผลไดวา ผูฟองคดีดําเนินการทําบัตรประจําตัวประชาชนโดยใชชื่อ
นางสาว ส. ซ่ึงเปนอีกชื่อหน่ึงของนาง อ. ที่ไมไดใชโดยทุจริต นายทะเบียนทองถิ่นของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงจําหนายชื่อและรายการบุคคลของผูฟองคดีออกจากทะเบียนบาน ผูฟองคดีเห็นวาการที่
นายทะเบียนทองถิ่นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จําหนายชื่อและรายการบุคคลของผูฟองคดีออกจาก
ทะเบียนบานเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี จึงนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ขอเท็จจริงฟงไดวา ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 

ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตั้งขึ้น น้ัน นาง อ. ไดใหการวาตนเองมีชื่อในทะเบียนบาน ๒ ชื่อ คือ ชื่อนางสาว ส. 
และชื่อนาง อ. ภายหลังแตงงานไดใชชื่อนาง อ. เรื่อยมา นาง อ. ไดทราบจากผูฟองคดีวา ผูฟองคดี
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ไมมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน จึงแจงใหผูฟองคดีทราบวา นาง อ. มีชื่ออีกชื่อหน่ึงที่มิไดใช 
ผูฟองคดีจึงใหนาง อ. นําทะเบียนบานมาใหและผูฟองคดีนําไปดําเนินการทําบัตรประจําตัว
ประชาชนดังกลาว เห็นวา ตามขอเท็จจริงดังกลาวไมปรากฏวา นาง อ. มีสาเหตุโกรธเคืองกับ 
ผูฟองคดีมากอน  อีกทั้ง ผูฟองคดีไดใหการตอนิติกรที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาครวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเรียกนาย ม. ซ่ึงทํางานอยูที่เทศบาลมาสอนผูฟองคดีและใหพูดตาม
รายละเอียดที่ไดเตรียมไวเพ่ือทําการสวมตัวเปนนางสาว ส. เม่ือผูฟองคดีไมใชนางสาว ส. 
ตามที่กลาวอาง เน่ืองจากนางสาว ส. มีชื่อตามทะเบียนบาน ๒ ชื่อ โดยมีชื่ออีกชื่อวา นาง อ.  
ซ่ึงเปนรายการบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมาย สวนรายการบุคคลของนางสาว ส. เปนรายการที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย และผูฟองคดีไดนํามาอางเปนชื่อของตนดังกลาว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดอางตน
เปนบุคคลอ่ืนเพ่ือยื่นคําขอทําบัตรประจําตัวประชาชน การที่นายทะเบียนทองถิ่นของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ดําเนินการจําหนายชื่อและรายการบุคคลผูฟองคดีออกจากทะเบียนบาน จึงเปนการกระทํา
ตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม๑ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ประกอบขอ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง๒ ของระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๓๗/๒๕๕๖) 

 

                                                 
๑ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๑๐ เพื่อความถูกตองของการทะเบียนราษฎร ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกเจาบาน หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง

ขอเท็จจริงหรือใหแสดงหลักฐานตาง ๆ ไดตามความจําเปน และเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยใหมีอํานาจเขาไปสอบถามผูอยูในบานใด ๆ ได 
ตามอํานาจหนาท่ี แตตองแจงใหเจาบานทราบกอน  ทั้งน้ี ใหกระทําไดในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 

ในการเขาไปสอบถามตามวรรคหน่ึง ใหนายทะเบียนแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อไดวา การดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการ

จัดทําหลักฐานทะเบียนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี ไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือ
โดยมีรายการขอความผิดจากความเปนจริง ใหนายทะเบียนมีอํานาจส่ังไมรับแจง จําหนายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน 
และดําเนินการแกไขขอความรายการทะเบียนใหถูกตอง แลวแตกรณี 

๒ ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ขอ ๑๑๐ บุคคลมีชื่อในทะเบียนบานโดยมิชอบ 
กรณีที่บุคคลมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน  

ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแลวแตกรณี ดําเนินการดังน้ี 
(๑) สอบสวนพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร (ถามี) 
(๒) รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอไปยังนายอําเภอแหงทองที่ 
(๓) เม่ือนายอําเภอไดพิจารณาอนุมัติแลว ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจําหนายชื่อและ 

รายการบุคคลออกจากทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน และใหหมายเหตุในชองยายออกไปที่วา “จําหนาย 
ตามคํารองที่... ลงวันที่... หรือ หนังสือท่ี... ลงวันที่...” แลวแตกรณี แลวใหลงลายมือชื่อและวันเดือนปกํากับไว 

(๔) รายงานการจําหนายตามระเบียบที่กําหนดในขอ ๑๓๒ (๔) 
   ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗๓ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ภิกษุที่จะไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖  ประกอบกับขอ ๒ (๓)  
ของกฎกระทรวงกําหนดบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 
พ .ศ .  ๒๕๔๘  น้ัน  ตองเปนภิกษุที่ ได รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌาย 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเทาน้ัน ซึ่งหากภิกษุเหลาน้ันประสงคจะขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ตองใชคํา
นําหนานามวา “พระ” แลวตามดวยชื่อตัวชื่อสกุลของภิกษุน้ัน  ทั้งน้ี ตามมติมหาเถรสมาคม 
เรื่อง การใชคํานําหนานามของพระภิกษุ สามเณร  ดังน้ัน บรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) 
ซึ่งมิใชพระภิกษุที่ไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
จึงไมอาจขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อแกไขคํานําหนานามจากคําวา “นาย” 
เปนคําวา “พระ” ได  และการกําหนดใหใชคํานําหนานามวา “พระ” มิใชเปนการใหสิทธิพิเศษ
หรือประโยชนพิเศษแกพระภิกษุตามพระราชบัญญัติขางตน  ดังน้ัน การที่ผูอํานวยการเขต
ปฏิเสธคําขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนเพ่ือแกไขคํานําหนานามจากคําวา “นาย” 
เปนคําวา “พระ” จึงมิไดกระทบตอเสรีภาพในการดําเนินชีวิตตามวิถีทางแหงบรรพชิต
นิกายวัชรยาน (เกปุระ) ตามที่มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติรับรองไวแตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) ไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการเขตบึงกุม 

(ผูถูกฟองคดี) ขอทําบัตรประจําตัวประชาชน โดยใชคํานําหนานามวา “พระ” แทนคําวา “นาย” 
แตผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมสามารถแกไขคํานําหนานามใหแกผูฟองคดีได  
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถดําเนินการ 
ตามคําอุทธรณของผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งปฏิเสธการออกบัตรประจําตัวประชาชนโดยใชคํานําหนานามวา “พระ” ของผูถูกฟองคดี 
และใหออกบัตรประจําตัวประชาชนโดยใชคํานําหนานามวา “พระ” ใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือพิจารณามาตรา ๕ ๓ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเปนกฎหมายทีใ่ชบังคับในกรณี

                                                 
๓ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   มาตรา ๕ ผูมีสัญชาติไทยซ่ึงมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณแตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และมีชื่อในทะเบียนบานตองมีบัตร

ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
   ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกผูซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



      
 
๖๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ที่ผูฟองคดียื่นคําขอทําบตัรประจําตวัประชาชน เห็นไดวา กฎหมายวาดวยบัตรประจําตวัประชาชน 
มีเจตนารมณที่จะใหผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตามที่กําหนดและมีชื่อในทะเบียนบานตองมี 
บัตรประจําตัวประชาชนไวใชแสดงตนเพ่ือประโยชนของผูถือบัตรและทางราชการ เวนแตบุคคล 
ซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบตัรประจําตวัประชาชนตามกฎกระทรวงกําหนดบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวน
ไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงหากพิจารณาเฉพาะกรณีตามขอ ๒ (๓)๔  
ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว สําหรับกรณีของภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช น้ัน เห็นไดวา 
ไมมีบทบัญญัติที่ กําหนดนิยามความหมายของผูมีสภาพเชนวาน้ันไวในพระราชบัญญัติ 
บัตรประจําตัวประชาชนฯ หรือในกฎกระทรวงกําหนดบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมี 
บัตรประจําตัวประชาชนแตอยางใด กรณีจึงตองแปลความหมายคําวา “ภิกษุ” ใหสอดคลองกับ
กฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับการจัดองคกร การกําหนดโครงสรางการปกครอง และการดําเนินกิจการ
ของคณะสงฆ ซ่ึงตามมาตรา ๕ ทวิ๕ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา “คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุ
ที่ไดรับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับ
กอนพระราชบัญญัติน้ีไมวาจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร และ “คณะสงฆอ่ืน” 
หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนัมนิกาย  ดังนั้น “ภิกษุ” ที่ไดรับการยกเวน 
ไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนฯ น้ัน ยอมตองเปนพระภิกษุที่ไดรับการบรรพชา
อุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆฯ หรือกฎหมายที่ ใชบังคับ 
กอนพระราชบัญญัติดังกลาวเทาน้ัน หากภิกษุเหลาน้ันประสงคจะขอมีบัตรประจําตัวประชาชน 
ก็ตองปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใชคํานําหนานามของพระภิกษุสามเณร 
ที่กําหนดใหการใชคํานําหนานามพระภิกษุที่ไมเคยไดรับพระราชทานสมณศักด์ิในทะเบียนราษฎร
ของวัด ใหใชคําวา “พระ” แลวตามดวยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  

                                                                                                                                            
   ผูซ่ึงไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง ซ่ึงมีบัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่นใหใชบัตรประจําตัวน้ันแทนได 
   ผูซ่ึงอายุเกินเจ็ดสิบปและผูซ่ึงไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะขอมีบัตรก็ได 

 ๔ กฎกระทรวงกําหนดบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ ๒ บุคคลดังตอไปน้ีไดรับการยกเวนไมตองมีบัตรประจําตัวประชาชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “คณะสงฆ” หมายความวา บรรดาพระภิกษุที่ไดรับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติน้ี  
หรือตามกฎหมายที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัติน้ีไมวาจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร 
 “คณะสงฆอื่น” หมายความวา บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรืออนัมนิกาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗๕ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ผูฟองคดีเปนบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) ซ่ึงมิใชพระภิกษุที่ไดรับการบรรพชาอุปสมบท
จากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ฯ หรือตามกฎหมายท่ีใชบังคับกอนพระราชบัญญัติ
ดังกลาวที่จะมีสิทธิใชคํานามหนาวา “พระ” แทนคําวา “นาย” ตามมติมหาเถรสมาคม เร่ือง  
การใชคํานําหนาของพระภิกษุสามเณร ผูฟองคดีจึงไมอาจขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน
เพ่ือแกไขคํานําหนานามจากคําวา “นาย” เปนคําวา “พระ” ได  อีกทั้ง การกําหนดใหพระภิกษุ 
ที่ไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชฌายตามพระราชบัญญัติขางตน หรือกฎหมายอ่ืน 
ที่ใชบังคับกอนพระราชบัญญัติดังกลาวและยังไมเคยไดรับพระราชทานสมณศักด์ิในทะเบียนราษฎร
ของวัด ใชคํานําหนานามวา “พระ” แทนคําวา “นาย” น้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชน 
ในการควบคุมปกครองพระภิกษุและเพื่อประโยชนในทางทะเบียนราษฎรอันจะชวยปองกัน 
มิใหเกิดกรณีที่พระภิกษุมีการแสดงภาวะท่ีไมแนนอนวาเปนบรรพชิตหรือคฤหัสถ รวมทั้งชวย
ในการตรวจสอบมิใหพระภิกษุกระทําการอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย การกําหนดใหใชคํา
นําหนานามวา “พระ” จึงมิใช เปนการใหสิทธิ พิเศษหรือประโยชนพิเศษแกพระภิกษุ 
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีปฏิเสธคําขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูฟองคดีเพ่ือแกไขคํานําหนานามจากคําวา “นาย” เปนคําวา “พระ” จึงมิไดเปนการกระทบ
ตอเสรีภาพในการดําเนินชีวิตตามวิถีทางแหงบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) ของผูฟองคดี
ตามที่มาตรา ๓๗๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ
รับรองไวแตอยางใด คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ปฏิเสธคําขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูฟองคดีเพ่ือแกไขคํานําหนานามจากคําวา “นาย” เปนคําวา “พระ” จึงเปนคําส่ังที่ชอบ 
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙/๒๕๕๗) 

 

ผูจะขอมีบัตรประจําตัวประชาชนจะตองเปนบุคคลสัญชาติไทยและมีชื่ออยู
ในทะเบียนบาน และหากผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบานเดิมไปเขาอยูในบานหลังใหม 
โดยผูยายที่อยูเปนผูแจงการยายเขาบานหลังใหมเอง จะตองนําสําเนาทะเบียนบาน
พรอมดวยคํายินยอมเปนหนังสือของเจาบานที่เขาไปอยูใหมแสดงตอนายทะเบียน  
เพื่ อเพิ่มชื่ อเข าอยู ในทะเบียนบานหลังที่ประสงคจะขอยายเขา  เ ม่ือมีชื่ออยู 
ในทะเบียนบานแลว จึงจะยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕ 

                                                 
๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๓๗ บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพ

ในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง 
และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  ในการใชเสรีภาพตามวรรคหน่ึง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือ 
เสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม  
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น 



      
 
๖๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๐  
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

สรุปขอเท็จจริง 
เดิมผูฟองคดีมีภูมิลําเนาและมีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่ ๙๗๕,๙๗๗ หมูที่ ๑ 

ตําบลมหาสารคาม อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตอมา ผูฟองคดีไดแจงยายออก
จากบานดังกลาว เพ่ือขอยายเขาบานเลขท่ี ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
แตไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากไมมีหนังสือยินยอมจากเจาบานดังกลาว  หลังจากน้ัน  
ผูฟองคดีไดไปยื่นคํารองขอมีบัตรประจําตัวประชาชนในกรณีบัตรเดิมสูญหายตอสํานักงาน 
เขตจตุจักร (ผูถูกฟองคดี) แตเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีปฏิเสธไมทําบัตรประจําตัวประชาชน 
ใหผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีตองนําทะเบียนบานเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล ฉบับจริง  
และคํายินยอมเปนหนังสือจากเจาบานซ่ึงผูฟองคดีประสงคจะยายเขาไปแสดงตอนายทะเบียน
ผูรับแจง ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งปฏิเสธคํารองขอมีบัตรดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูฟองคดีเปนบุคคลท่ีอยูระหวางการยาย และไมไดนําใบแจงยาย 
ที่อยูไปยายเขาที่ใด รายการของผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะปกติ ทําใหไมสามารถออก 
บัตรประจําตัวประชาชนใหผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีออกบัตรประจําตัวประชาชนใหแกผูฟองคดีโดยเร็ว และใหผูฟองคดีเปนผูมีชื่อ 
ในทะเบียนบานเลขที่ ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือพิจารณามาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับ 
ในขณะที่ผูฟองคดียื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน และมาตรา ๓๐๗ แหงพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ จะเห็นไดวา ผูที่จะขอมีบัตรประจําตัวประชาชนจะตอง 
เปนบุคคลสัญชาติไทยและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน และหากผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบานเดิม

                                                 
๗ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  มาตรา ๓๐ ใหเจาบานแจงการยายที่อยูตอนายทะเบียนผูรับแจง ดังตอไปน้ี 
    (๑) เม่ือผูอยูในบานยายที่อยูออกจากบาน ใหแจงการยายออกภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูอยูในบาน

ยายออก 
    (๒) เม่ือมีผูยายที่อยูเขาอยูในบาน ใหแจงการยายเขาภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ยายเขาอยูในบาน 
  นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) ผูยายที่อยูจะเปนผูแจงการยายออกและยายเขา โดยไปแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง

แหงทองที่ที่ไปอยูใหมภายในสิบหาวันนับแตวันยายออกก็ได โดยใหนําสําเนาทะเบียนบานพรอมดวยคํายินยอมเปนหนังสือ 
ของเจาบานที่เขาไปอยูใหมแสดงตอนายทะเบียนผูรับแจงและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  การแจงยายตามมาตราน้ี ใหแจงตามแบบพิมพใบแจงยายที่อยูที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
  ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๑๘ มาใชบังคับกับการแจงตามวรรคหน่ึงดวยโดยอนุโลม 



 
 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๗๗ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ไปเขาอยูในบานใหม โดยผูยายที่อยูเปนผูแจงการยายเขาบานหลังใหมเอง จะตองนําสําเนา
ทะเบียนบานพรอมคํายินยอมเปนหนังสือของเจาบานที่เขาไปอยูใหมแสดงตอนายทะเบียน  
เพ่ือเพ่ิมชื่อเขาอยูในทะเบียนบานหลังที่จะประสงคจะขอยายเขา เม่ือมีชื่ออยูในทะเบียนบานแลว
จึงจะยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนได กรณีจึงเห็นไดวา การที่ผูฟองคดียายออกจาก
บานเลขที่ ๙๗๕,๙๗๗ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แตผูฟองคดีมิไดนําหลักฐาน 
การยายออกพรอมคํายินยอมเปนหนังสือจากเจาบานที่จะยายเขาไปแจงตอนายทะเบียนเพ่ือขอ
เพ่ิมชื่อในทะเบียนบานเลขท่ี ๒๑/๔๔ แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร หรือบานหลังใดหลังหนึ่ง 
ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานหลังใดเลย รายการทะเบียนราษฎรของผูฟองคดี 
จึงอยูในฐานะไมปกติ เม่ือผูฟองคดีไปยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน ผูถูกฟองคดีจึงไมสามารถ
ดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนใหแกผูฟองคดีไดตามมาตรา ๕  วรรคหนึ่ ง  
แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนฯ ประกอบกับมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ 
การทะเบียนราษฎรฯ การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําสั่งปฏิเสธไมดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชนใหแกผูฟองคดี จึงมิไดเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๑/๒๕๕๗) 
 

๑.๒ ประกาศใหจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน 
 

กรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา บุคคลท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ไมไดมีสัญชาติไทย และไมใชผูซึ่งไมมีสัญชาติไทยแตไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
ใหมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย แตเปนบุคคลท่ีใชหนังสือรับรองสัญชาติปลอมในการขอ
เพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน สงผลใหการดําเนินการจัดทําหลักฐานทะเบียนราษฎร 
เปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ถือเปนกรณีที่หากปลอยใหเน่ินชาไปอาจกอใหเกิดความ
เสียหายอย า งร ายแรงแก ผู ห น่ึ ง ผู ใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ  
นายทะเบียนจึงมีอํานาจตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ในอันที่จะจําหนาย เพิกถอน หรือแกไขรายการบุคคลน้ันใหถูกตอง 
ไดตลอดเวลาเมื่อพบการกระทํา ซึ่งในกรณีเชนน้ี ไมจําตองใหโอกาสบุคคลดังกลาว 
ไดทราบขอเท็จจริงและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานกอน ตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหน่ึงและวรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙  แตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดรับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบานเลขที่ ๗๐ อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 

เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีนาย ย. ปลัดอําเภอเซกาในขณะน้ันเปนผูอนุมัติการเพ่ิมชื่อ และไดขอมี 
บัตรประจําตัวประชาชนกรณีเพ่ิมชื่อเขาในทะเบียนบาน  ตอมา ในปงบประมาณ ๒๕๔๔ อธิบดี
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กรมการปกครองในฐานะผูอํานวยการทะเบียนกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีหนังสือแจงโครงการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนรวมถึง 
จังหวัดหนองคาย อันเปนจังหวัดที่ผูฟองคดีไดรับการเพ่ิมชื่อดวย ไปยังนายทะเบียนจังหวัด 
ทุกจังหวัด เน่ืองจากปรากฏวาไดมีกระทําการทุจริตเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎรบัตรประจําตัว
ประชาชนเปนจํานวนมาก  ตอมา คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีบุคคลไดรับการเพ่ิมชื่อ
และการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนของอําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย รายงานผลการสอบสวน
ขอเท็จจริงตอนายอําเภอเซกาวา มีการเพ่ิมชื่อและแจงเกิดเกินกําหนดโดยมิชอบจํานวน ๑๗๙ ราย 
ในทะเบียนบานจํานวน ๓๓ หลังคาเรือน ซ่ึงรวมถึงผูฟองคดีที่ปจจุบันมีชื่ออยูในสําเนา 
ทะเบียนบานเลขท่ี ๗๑๗/๗ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาดวย อําเภอเซกาจึงแจงความ
ดําเนินคดีกับผูกระทําผิด พรอมทั้งไดจําหนาย ยกเลิกเอกสารทางทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชนของบุคคลที่ทุจริตในการเพิ่มชื่อทั้งหมด และไดมีหนังสือแจงนายทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญใหจําหนายแบบพิมพทางทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนของผูฟองคดี 
นายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครหาดใหญจึงไดจําหนายชื่อและรายการบุคคลของผูฟองคดีออกจาก
ทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของบานเลขที่ ๗๑๗/๗ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา รวมทั้งไดจําหนายชื่อ และรายการบุคคลของผูฟองคดีออกจากฐานขอมูล 
ทะเบียนราษฎร ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และขอ ๑๑๐ 
ของระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
อุทธรณคําสั่งจําหนายชื่อและรายการบุคคลตอนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่สั่งจําหนายชื่อและรายการบุคคลของผูฟองคดีออกจากทะเบียนบาน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ในการอนุมัติใหเพ่ิมชื่อผูฟองคดีเขาในทะเบียนบาน 

เลขท่ี ๗๐ อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย น้ัน บุคคลที่ผูฟองคดีอางวาเปนปลัดอําเภอลงนามแทน
นายอําเภอเซกา ซ่ึงเปนผูออกหนังสือรับรองสัญชาติใหผูฟองคดีไมมีตัวตนอยูจริง และบุคคล 
ที่ผูฟองคดีอางวาเปนบิดามารดาของผูฟองคดีก็ไมมีตัวตนอยูจริง โดยนาย ย. ซ่ึงเปนปลัดอําเภอ
ขณะน้ัน กระทําการโดยทุจริตเพ่ือเพ่ิมชื่อบุคคลอ่ืนรวมทั้งผูฟองคดีเขาไปอยูในทะเบียนบานดังกลาว  
ดังนั้น หนังสือรับรองสัญชาติที่ผูฟองคดีอางเปนพยานหลักฐาน จึงเปนเอกสารราชการปลอมทั้งฉบับ 
การที่ผูฟองคดีมีชื่อในทะเบียนบานดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมาย และเปนผลใหการมีชื่อ 
ของผูฟองคดีในทะเบียนบานเลขที่ตาง ๆ รวมทั้งบานเลขที่ ๗๑๗/๗ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ซ่ึงเปนสถานที่อยูปจจุบันของผูฟองคดี ไมชอบดวยกฎหมายดวย อันเปนผลใหการทะเบียนราษฎร
ในสวนที่เก่ียวกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดชอบมีความไมถูกตอง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะ 
นายทะเบียนทองถิ่น เม่ือเห็นวา ปรากฏหลักฐานเชื่อไดวา การดําเนินการในการจัดทําหลักฐาน
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ทะเบียนราษฎรดําเนินการไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ที่จะจําหนายชื่อและรายการบุคคลของผูฟองคดี
ออกจากทะเบียนบานได  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหจําหนายชื่อและรายการบุคคล
ของผูฟองคดีออกจากทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของบานเลขที่ ๗๑๗/๗ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว และการที่ผูฟองคดี 
ไมมีพยานหลักฐานอ่ืนใดมาแสดงพิสูจนความจริง เพ่ือใหเชื่อไดวาผูฟองคดีมีสัญชาติไทย  
หรือเปนผู ซ่ึงไมมีสัญชาติไทย แตไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
ตามมาตรา ๓๗๘ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ประกอบระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรฯ สวนที่ ๔ การควบคุมทะเบียนราษฎร ตอนที่ ๑ การเพ่ิมชื่อ  
และรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน แตกลับมีชื่ออยูในทะเบียนบานและสําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบานของบานเลขที่ ๗๑๗/๗ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
หากปลอยเน่ินชาไปไมเพียงแตผูฟองคดีอาจใชประโยชนจากกรณีแหงความไมชอบ 
ดวยกฎหมายดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดแลว ยังอาจมีผลกระทบ
ความม่ันคงของรัฐทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัย และอธิปไตยของประเทศ อันถือเปน
ประโยชนสาธารณะ  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังดังกลาว โดยมิไดใหโอกาสแกผูฟองคดี
ที่จะไดทราบขอเท็จจริงและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานกอน จึงชอบที่กระทําได
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑)๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
อีกทั้ง มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ไดใหอํานาจนายทะเบียนทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของการทะเบียนราษฎร หากพบวามีการดําเนินการไปโดยมิชอบ 
ดวยกฎหมาย ใหมีอํานาจในการจําหนาย เพิกถอน หรือแกไขรายการใหถูกตองได มิไดมีการกําหนด
เง่ือนเวลาไววาตองดําเนินการภายในเมื่อใด หากตรวจสอบวามีการเพ่ิมชื่อบุคคลเขาในทะเบียนบาน
โดยทุจริต นายทะเบียนยอมมีอํานาจในการจําหนาย เพิกถอน หรือแกไขรายการบุคคลน้ัน 
ใหถูกตองและชอบดวยกฎหมายไดตลอดเวลา  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๘๒/๒๕๕๗) 

 
 

                                                 
๘ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓๗ การเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบานหรือทะเบียนบานกลาง ใหเปนไปตามระเบียบ 

ที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 
๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๓๐  ฯลฯ   ฯลฯ  
ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 
(๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด 

หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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กรณีที่บุคคลมีเลขประจําตัวประชาชนซ้ํากัน เม่ือปรากฏหลักฐานอันเชื่อไดวา 
การดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดําเนินการจัดทํา
หลักฐานตาง ๆ ของบุคคลใดไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือ 
โดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิดพลาดจากความจริง นายทะเบียนยอมมีอํานาจ
เพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนและดําเนินการแกไขขอความรายการทะเบียนใหถูกตอง
ไดตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  ดังน้ัน 
เม่ือพยานเอกสารของผูฟองคดีมีขอพิรุธ และไมมีพยานบุคคลใดมายืนยันความเปนมา
ของผูฟองคดี การที่นายทะเบียนทองที่จําหนายชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนบาน  
จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  

สรุปขอเท็จจริง 
เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผูฟองคดีไดไปติดตอเพ่ือขอทําบัตรประจําตัว

ประชาชนแทนบัตรเดิมที่หมดอายุที่สํานักทะเบียนอําเภอลําลูกกา เจาหนาที่สํานักทะเบียน
อําเภอลําลูกกาตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานขอมูลการทะเบียนของ 
สํานักทะเบียนกลาง ปรากฏวาไมพบชื่อผูฟองคดี พบแตชื่อนาย อ. (ผูรองสอด) มีที่อยู 
ที่บานเลขที่ ๕๔/๓ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซ่ึงบุคคลดังกลาวมีรายการขอมูลบุคคล 
ทุกรายการและเลขบัตรประจําตัวประชาชนตรงกับผูฟองคดี ยกเวนชื่อ เจาหนาที่สํานักทะเบียน
อําเภอลําลูกกาจึงแจงผูฟองคดีวาไมสามารถจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหได เพราะผูฟองคดี
ยายที่อยูไปอยูที่อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แลว ตองไปขอทําบัตรประจําตัวประชาชน 
ที่สํานักทะเบียนอําเภอบางแพ ผูฟองคดีปฏิเสธวาไมเคยขอยายไปไหน และไดแสดงหลักฐาน
ทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) ของบานเลขที่ ๓๘/๑๘ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงไมปรากฏวา 
มีการแจงยายออกไปอยูที่อ่ืนแตอยางใด รวมทั้งแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวจาก นาย อ. เปน 
นาย ช. (ผูฟองคดี) เม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐ พรอมกับแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร 
(สด.๙) ของผูฟองคดี และแจงความประสงคจะขอทําบัตรประจําตัวประชาชนที่สํานักทะเบียน
อําเภอลําลูกกา เจาหนาที่สํานักทะเบียนอําเภอลําลูกกาชี้แจงวา หากผูฟองคดียืนยันวา 
เปนบุคคลเดียวกันกับนาย อ. และประสงคจะทําบัตรประจําตัวประชาชนที่อําเภอลําลูกกา  
ก็ตองดําเนินการยายชื่อกลับมาที่อําเภอลําลูกกาเสียกอน ซ่ึงสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล
ตําบลลําลูกกาไดออกใบแจงยายปลายทางถึงนายทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลบางแพแลว 
โดยผูฟองคดีขอรับเอกสารไปดําเนินการเอง  ตอมา ผูฟองคดีไดเดินทางไปที่สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลบางแพ ซ่ึงเจาหนาที่สํานักทะเบียนทองถิ่นดังกลาวไดขอตรวจเอกสารใหแนชัดกอน  
หลังจากน้ัน ทั้งอําเภอบางแพและอําเภอลําลูกกาไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
ในเรื่องดังกลาวจนไดขอสรุปวา นาย อ. เปนเจาของรายการบุคคลที่แทจริงมีหลักฐานการแจงยาย
ถูกตอง สวนกรณีของผูฟองคดีที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนบานที่อําเภอลําลูกกานั้น เชื่อไดวา 
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เปนรายการที่มิชอบ โดยมีเจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
ของอําเภอลําลูกกาเปนผูมีสวนรวม และ/หรือใหการสนับสนุนในการกระทําทุจริตดังกลาว  
จึงใหจังหวัดปทุมธานีดําเนินการทางอาญาและทางวินัยกับผูกระทําผิดและผูที่เก่ียวของ  
กับใหเพิกถอนเอกสารที่ออกโดยไมชอบทุกฉบับ ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของนายอําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี นายอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และกรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีทั้งสาม) 
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามยายชื่อผูฟองคดีจากบานเลขที่ ๕๔/๓ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
กลับมาเขาอยูในทะเบียนบานเลขท่ี ๓๘/๑๘ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามเดิม และ 
ใหคืนบัตรประจําตัวประชาชนแกผูฟองคดี หากหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเดิมถูกลบออก
จากสารบบงานปกครองไปแลว ใหเพ่ิมหมายเลขประจําตัวประชาชนใหแกผูฟองคดีเปนเลขใหม  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
จากการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่อําเภอบางแพ

และอําเภอลําลูกกาไดแตงตั้งขึ้น ผลการสอบสวนปรากฏวา นาย อ. เปนเจาของรายการบุคคล 
ที่แทจริง สวนผูฟองคดีเปนผูสวมตัวนาย อ. โดยใชรายการขอมูลบุคคลและเลขประจําตัว
ประชาชนเลขเดียวกัน และอําเภอลําลูกกาไมไดดําเนินการแจงยายนาย ช. (ผูฟองคดี)  
ไปบานเลขที่ ๕๔/๓ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แตอยางใด แตโดยที่ผูฟองคดีกับนาย อ.  
มีเลขประจําตัวประชาชนเลขเดียวกัน ทําใหมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลทางระบบคอมพิวเตอร 
เม่ือนาย อ. แจงยายไปอยูบานเลขที่ ๕๔/๓ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทําใหผูฟองคดี 
ถูกระบบคอมพิวเตอรดึงชื่อยายไปดวย  ดังนั้น กรณีน้ีจึงฟงไดวาเปนเรื่องที่ระบบคอมพิวเตอร
ตรวจพบบุคคลที่มีเลขประจําตัวประชาชนซ้ํากัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนมีหนาที่
จะตองทําการจําหนายชื่อของผูฟองคดีออกจากบานเลขที่ ๓๘/๑๘ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
เพราะมีเลขประจําตัวประชาชนซ้ํากับนาย อ. ซ่ึงตามฐานขอมูลการทะเบียนของสํานักทะเบียนกลาง 
ระบุวาอยูบานเลขที่ ๕๔/๓ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยที่นายทะเบียนมีอํานาจตามมาตรา ๑๖๑๐ 
ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เพิกถอน
หลักฐานทางทะเบียนและดําเนินการแกไขขอความรายการทะเบียนใหถูกตอง เม่ือมีกรณี
ปรากฏหลักฐานเชื่อไดวา การดําเนินการแจง การรับแจง การบันทึก หรือการลงรายการ 
เพ่ือดําเนินการจัดทําหลักฐานตาง ๆ ไดดําเนินการไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ หรือ 
โดยอําพราง หรือโดยมีรายการขอความผิดพลาดจากความจริง จึงมิใชเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสาม
รวมกันยายชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนบานเลขที่ ๓๘/๑๘ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
                                                 

๑๐ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๑๖ ในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด 

เลขประจําตัวแกบุคลที่อยูในราชอาณาจักรคนละหน่ึงเลขโดยไมซํ้ากัน 
การยกเวนการใหเลขประจําตัวแกบุคคล ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

โดยผูฟองคดีไมไดขอยายแตอยางใด  นอกจากน้ัน ขอเท็จจริงจากการสอบสวนและพยานหลักฐาน
ที่ปรากฏในกรณีนาย อ. ปรากฏวา ในการยายที่อยูของนาย อ. ที่ผานมา มีหลักฐานเอกสาร 
ใบแจงยายที่อยูและมีเจาบานที่รับยายเขาใหความยินยอมทุกคร้ัง รวมทั้งจากการสอบสวน
พยานบุคคลที่นาเชื่อถือ ซ่ึงเปนญาติใกลชิดของนาย อ. และผูปกครองทองที่ที่ทราบขอเท็จจริง 
พยานทุกรายตางใหการยืนยันวานาย อ. เปนเจาของรายการบุคคลที่แทจริง และไดรับรอง
ภาพถายใบหนาของนาย อ. ตามที่ไดทําบัตรประจําตัวประชาชนไววา รูปถายดังกลาวเปนรูปถาย
ของนาย อ. ที่แทจริง ประกอบกับนาย อ. มีเอกสารทางราชการยืนยันตัวบุคคลอีกหลายรายการ 
ไดแก ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม และบัตรประกันสุขภาพถวนหนา  
อีกทั้ง ไมปรากฏขอเท็จจริงวา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการแจงยายที่อยูและทําบัตรประจําตัว
ประชาชนของนาย อ. แตละสํานักทะเบียนที่ เ ก่ียวของไดดําเนินการไปโดยไมถูกตอง 
ตามระเบียบกฎหมายแตอยางใด และผูถูกฟองคดีทั้งสามใหคํารับรองวาไดตรวจสอบแลว  
ซ่ึงเจาหนาที่ที่เก่ียวของไดดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งหนังสือส่ังการ 
ที่เก่ียวของดวย สําหรับในสวนของผูฟองคดีน้ัน แมจะปรากฏช่ือในทะเบียนบานเลขที่ ๘๘/๓-
๘๘/๔ อําเภอลําลูกกา  ตอมา ยายไปอยูบานเลขท่ี ๓๘/๑๘ อําเภอลําลูกกา และมีการทําบัตร
ประจําตัวประชาชนมา ๒ คร้ัง คือ เม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ และวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๓๘ ก็ตาม แตก็ไมปรากฏหลักฐานการยายมาอยูบานเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ ทั้งไมมีพยานบุคคล
แมแตรายเดียวใหการยืนยันความเปนมาของผูฟองคดี แมแตเจาบานของบานที่ผูฟองคดีมีชื่ออยู
ก็ไดใหถอยคําเปนปฏิปกษกับผูฟองคดี โดยใหการวามีคนนําชื่อผูฟองคดีเขามาอยูในบานเลขท่ี 
๘๘/๓-๘๘/๔ โดยไมทราบที่มา และผูฟองคดีก็มิไดมาอยูอาศัยจริง  นอกจากน้ี พยานหลักฐาน 
ที่ผูฟองคดีกลาวอางตอศาลเพ่ือยืนยันสถานะของผูฟองคดีตามคําฟอง ยังปรากฏวามีขอเท็จจริง
ไมสอดคลองรับกัน กลาวคือ ตามสําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของผูฟองคดีระบุวันที่ออก
หนังสือสําคัญดังกลาว คือ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐ ตรงตามที่ผูฟองคดีกลาวอางในคําฟอง และ
ปรากฏหลักฐานสําเนาทะเบียน (ท.ร.๑๔) บานเลขที่ ๘๘/๓-๘๘/๔ อําเภอลําลูกกา ที่ผูฟองคดี
อางมาทายคําฟองระบุวันที่แกไขรายการชื่อของผูฟองคดีในทะเบียนบานตามที่ผูฟองคดี 
ขอเปลี่ยนชื่อดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ แตในสําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนทหาร 
(แบบ สด.๙) ที่ออกโดยสัสดีเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร วันที่ออกใบ สด.๙ ระบุวันที่  
๑๘ มีนาคม ๒๕๓๐ และสําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจําการ พ.ศ. ๒๕๓๐ (แบบ สด.๔๓) ที่ออกในคราวเดียวกับแบบ สด.๙ ดังกลาว  
เอกสารทั้งสองรายการปรากฏลายพิมพน้ิวมือ และลายมือชื่อของผูฟองคดีระบุชื่อ “ช.”  
ซ่ึงโดยขอเท็จจริงการขึ้นทะเบียนทหารตองขึ้นตามรายการในทะเบียนบาน เม่ือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
ของผูฟองคดีระบุวาออกใหในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐ และมีการแกไขรายการในทะเบียนบาน
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ เหตุใดจึงปรากฏชื่อ “ช .” ในเอกสารการข้ึนทะเบียนทหาร 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ทั้งสองรายการดังกลาวที่มีการดําเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๓๐ พยานเอกสารดังกลาว 
ของผูฟองคดีจึงมีพิรุธและนาสงสัยอยางยิ่งวานาจะเปนพยานเอกสารที่ มีการจัดทําขึ้น 
โดยไมถูกตอง  นอกจากน้ี นาย อ. (ที่มีพยานยืนยันตัวบุคคล) ก็ไดใหการวาไมเคยเปลี่ยนชื่อ 
และไมเคยเขารับการตรวจเลือกทหารแตอยางใด จากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ รับฟงไดวา 
ผูฟองคดีมิใชเจาของขอมูลรายการบุคคลเลขประจําตัวประชาชนที่แทจริง แตผูฟองคดีไดสวมตัว 
นาย อ. แลวขอเปลี่ยนชื่อเปนนาย ช.  หลังจากน้ัน จึงไดขอทําบัตรประจําตัวประชาชนและ 
เอกสารราชการอ่ืน ๆ ตามที่ผูฟองคดีดังกลาวอางมาในคําฟอง  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จําหนายชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนบานเลขที่ ๓๘/๑๘ อําเภอลําลูกกา และจําหนายชื่อออกจาก
ฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร ทองที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จึงเปนการกระทําโดยชอบ
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๘) 
 

๑.๓ กรณีเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรส 
 

การที่บุคคลตางดาวไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยและอยูกินฉันสามีภรรยา
กับบุคคลสัญชาติไทยเปนเวลานานหลายสิบป แมวาบุคคลตางดาวดังกลาวอาจเคยมี 
คูสมรสมากอนที่จะเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย กรณียอมถือไดวา บุคคลตางดาวน้ัน 
จงใจทิ้ งรางอีกฝายหน่ึงไปแลว  เ ม่ือมาขอจดทะเบียนสมรสยอมเปนเ ร่ืองยาก 
ที่จะนําหลักฐานทางทะเบียนมาแสดงใหนายทะเบียนเห็นวา มีคูสมรสอยูแลวหรือไม 
หรือเปนญาติสืบสายโลหิตกับคูสมรสหรือไม ประกอบกับนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายท่ีจะสอบสวนและตรวจสอบเงื่อนไขแหงการสมรสวาถูกตองครบถวน
หรือไม และอยูในวิสัยที่จะตรวจสอบได การที่นายทะเบียนผลักภาระใหผูขอจดทะเบียนสมรส
นําหลักฐานดังกลาวมาแสดง โดยอางหนังสือกรมการปกครองท่ีซักซอมแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการตรวจสอบเงื่อนไขและการจดทะเบียนสมรสระหวางบุคคลตางดาว 
กับบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเปนเพียงหนังสือสั่งการภายใน โดยไมมีกฎหมายเก่ียวกับ 
การจดทะเบียนสมรสที่กําหนดใหตองดําเนินการดังกลาว กรณีจึงเปนการสรางภาระ
เกินสมควรใหแกประชาชน  ดังน้ัน การที่นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสใหแก
บุคคลตางดาวกับบุคคลสัญชาติไทย โดยอางเหตุวา ไมสามารถนําหลักฐานพิสูจน
เงื่อนไขแหงการสมรสได จึงเปนการออกคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งหาเปนบุคคลสัญชาติไทยอยูกินฉันสามีภรรยากับบุคคลตางดาว  

(ลาวอพยพ) ไดยื่นคํารองขอจดทะเบียนสมรสตอนายอําเภอนาแหว (ผูถูกฟองคดี) แตผูถูกฟองคดี
โดยปลัดอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทนนายทะเบียนอําเภอในขณะน้ัน ปฏิเสธไมยอม
จดทะเบียนสมรสให โดยอางวาคูสมรสของผูฟองคดีทั้งหาเปนบุคคลตางดาวที่เขาเมืองโดยไมถูกตอง
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ตามกฎหมาย ทําใหไมสามารถตรวจสอบหลักฐานไดวาขณะยื่นคํารองขอจดทะเบียนสมรส 
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขการสมรสหรือไม คือ เปนญาติสืบสายโลหิตกันหรือไม 
หรือมีคูสมรสอยูหรือไม ตามมาตรา ๑๔๕๐ และมาตรา ๑๔๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซ่ึงเปนการวินิจฉัยสั่งการตามแนวทางตามหนังสือส่ังการ กรมการปกครอง ที่ มท 
๐๓๑๐.๒/ว ๑๑๗๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และไดมีหนังสือแจงใหคูสมรสของผูฟองคดีทั้งหา
ไปขอหนังสือรับรองเร่ืองดังกลาวจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในประเทศไทย  
ตอมา ผูฟองคดีทั้งหามีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีวา ไดไปติดตอสถานกงสุลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทยจังหวัดขอนแกนแลว เจาหนาที่แจงวาสถานกงสุล
ไมมีอํานาจหนาที่ในเรื่องดังกลาว แตเปนหนาที่ของนายทะเบียนทองที่ที่ออกบัตรประจําตัวลาวอพยพ
ที่จะตองดําเนินการเอง ผูฟองคดีทั้งหาจึงขอใหผูถูกฟองคดีดําเนินการจดทะเบียนสมรสใหตอไป 
แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงผูฟองคดีทั้งหาวา เม่ือผูฟองคดีทั้งหาไมอาจหาพยานหลักฐานวา 
คูสมรสเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด การที่ผูถูกฟองคดีไมจดทะเบียนสมรสให
จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีทั้งหาไมเห็นดวยจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจดทะเบียนสมรสใหผูฟองคดีทั้งหา 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การสมรส คือ การที่ชายและหญิงตกลงใชชีวิตรวมกันเพ่ือสรางครอบครัว ซ่ึงถือเปน

หนวยของสังคมที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากสถาบันครอบครัวเปนรากฐานของสังคม การสมรสจึงถือเปน
สิทธิขั้นพ้ืนฐานอยางหนึ่งในบรรดาสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งหลายของความเปนมนุษย การสมรสเพ่ือสราง
ครอบครัว จึงไมอาจถูกจํากัดสิทธิเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา และการศึกษาอบรม  
อยางไรก็ตาม รัฐไมอาจปลอยใหบุคคลสมรสกันไดอยางเสรีโดยปราศจากหลักเกณฑหรือการควบคุม 
แตหลักเกณฑหรือการควบคุมที่รัฐกําหนดขึ้นใชบังคับ น้ัน ยอมตองอยูบนพ้ืนฐานของการ 
ที่จะมุงเสริมสรางใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งและม่ันคง การกระทําของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบหรือรับจดทะเบียน จึงตองปฏิบัติ
หรือดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการที่จะมุงเสริมสรางใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง
และม่ันคงดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงคดีน้ีปรากฏวา กอนที่คูสมรสของผูฟองคดีทั้งหาจะย่ืนคําขอ
จดทะเบียนสมรสตอผูถูกฟองคดี คูสมรสแตละคนไดเขามาอยูกินฉันสามีภรรยากับคูสมรสของตน
ในประเทศไทยเปนเวลาหลายสิบปจนบุตรคนแรกของแตละคนก็มีอายุระหวาง ๒๙ ป ถึง ๓๖ ป  
ดังนั้น จึงเปนเรื่องยากที่จะตรวจสอบหรือยากที่จะนําหลักฐานทางทะเบียนของบุคคลตางดาวเหลาน้ี
ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาแสดงใหผูถูกฟองคดีเห็นวาไมเคยสมรสมากอน  
อีกทั้ง เจาหนาที่สถานกงสุลยังแจงวาไมมีหนาที่ที่จะรับรองในเรื่องดังกลาวอีกดวย  ตอมา  
ในระหวางการพิจารณาคดี ผูฟองคดีทั้งหาไดขอใหกํานันตําบลนาแหวรับรองสถานภาพการสมรส
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ของบุคคลที่ผูฟองคดีทั้งหาขอจดทะเบียนสมรสดวย ซ่ึงกํานันตําบลนาแหวไดมีหนังสือรับรอง
สถานภาพการสมรสของบุคคลดังกลาว โดยมีขอความวา “กรณีเก่ียวกับเง่ือนไขการสมรสวา 
บุคคลตางดาว (คนลาวอพยพ) มีคูสมรสอยูกอนหรือไมน้ัน ขาพเจาขอชี้แจงและยืนยันวา  
บุคคลทั้งหาดังกลาว ไดมาอยูกินฉันสามีภรรยา ในเขตปกครองของขาพเจามานานกวา ๓๐ ป...” 
ซ่ึงเม่ือพิจารณากับขอเท็จจริงที่บุคคลตางดาวซ่ึงเปนผูยื่นคําขอจดทะเบียนสมรสตอผูถูกฟองคดี 
และผูฟองคดีทั้งหาไดรับรองตนเองวายังไมมีคูสมรสมากอนก็ยอมมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะรับฟงไดวา 
คูสมรสของผูฟองคดีทั้งหาไมมีคูสมรสตามมาตรา ๑๔๕๒๑๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ประกอบกับขอเท็จจริงตามคําใหการของผูถูกฟองคดีที่วา ผูถูกฟองคดีมีหลักฐานขอมูลตาง ๆ 
ของคูสมรสที่เปนคนตางดาว (ลาวอพยพ) อยูในความครอบครองทั้งบัตรประจําตัวและขอมูล
ทะเบียนประวัติคนตางดาวซ่ึงเปนเอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้น เพ่ือใชเปนหลักฐานในการ
ควบคุมตรวจสอบและพิสูจนทราบตัวบุคคลได ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา ผูฟองคดีทั้งหาไมอยู 
ในเง่ือนไขตองหามมิใหจดทะเบียนสมรส เน่ืองจากเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรง หรือมีคูสมรสอยู
ตามมาตรา ๑๔๕๐๑๒ และมาตรา ๑๔๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามที่ผูถูกฟองคดี
กลาวอางแตอยางใด และแมวา บุคคลตางดาวซ่ึงเปนคูสมรสของผูฟองคดีทั้งหาบางรายหรือ 
ทุกคนจะเคยมีคูสมรสมากอนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ตาม แตการที่
บุคคลตางดาวดังกลาวไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยและอยูกินฉันสามีภรรยากับผูฟองคดีทั้งหา
เปนเวลายาวนานหลายสิบป ยอมตองถือวาบุคคลตางดาวเหลาน้ีจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่ง
ประกอบกับหนังสือกรมการปกครองที่ซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบเง่ือนไขและ
การจดทะเบียนสมรสระหวางบุคคลตางดาวกับบุคคลสัญชาติไทยเปนหนังสือส่ังการภายในของ
หนวยงานอันเปนการกําหนดขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายเทาน้ัน ไมมีกฎหมายเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรสกําหนดใหตองดําเนินการดังกลาว  
อีกทั้ง การพิจารณาวาผูฟองคดีทั้งหาและคูสมรสจะเปนผูมีคุณสมบัติตองหามในกรณีเปนญาติ
สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดา 
หรือมีคูสมรสอยูในขณะที่ตองขอจดทะเบียนสมรส อันจะทําใหเง่ือนไขแหงการสมรสไมถูกตอง
ครบถวนหรือไม น้ัน ผูถูกฟองคดีสามารถสอบสวนและตรวจสอบไดตามอํานาจและหนาที่ที่มีอยู
ตามกฎหมาย การที่ผูถูกฟองคดีผลักภาระใหผูฟองคดีทั้งหาจะตองนําพยานหลักฐานหนังสือรับรอง
ของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลมาพิสูจนคุณสมบัติตามเง่ือนไขแหงการสมรสดังกลาว 
จึงเปนการสรางภาระเกินสมควรใหแกประชาชน  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีอางเหตุดังกลาว  

                                                 
๑๑-๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๔๕๐ ชายหญิงซ่ึงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมาก็ดี เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมแตบิดาหรือมารดาก็ดีจะทําการสมรสกันไมได ความเปนญาติดังกลาวมาน้ีใหถือตามสายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติ
โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

มาตรา ๑๔๕๒ ชายหรือหญิงจะทําการสมรสในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูไมได 
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เพ่ือปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสตามที่ผูฟองคดีทั้งหารองขอ จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี โดยมีขอสังเกตใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการจดทะเบียนสมรสใหกับผูฟองคดีทั้งหาตามคํารองขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียน
ครอบครัวของผูฟองคดีทั้งหากับคูสมรส (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๓/๒๕๕๗) 
 

๒. งานทะเบียนคนตางดาว 
 

 ๒.๑ การถอนสัญชาติ 
 

ผูซึ่งมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเปนคนตางดาว
หากไปอยูในตางประเทศที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเปนเวลาติดตอกันเกิน ๕ ป นับแต 
วันที่บรรลุนิติภาวะ และเดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทย โดยถือหนังสือเดินทาง 
ที่ออกโดยประเทศที่บิดามีสัญชาติหรือเคยมีสัญชาติ น้ัน อาจถูกถอนสัญชาติได 
ตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเกิดเม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๗๙ ที่อําเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร 

บิดาและมารดาเปนคนตางดาวสัญชาติจีน มีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทย ปจจุบันบิดาถึงแกกรรม 
ผูฟองคดีมีพ่ีนองรวมบิดามารดา ๙ คน เม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๘ ผูฟองคดีเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนทางเรือ โดยไมมีเอกสารการเดินทาง และเดินทางเขามาประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และครั้งสุดทายเม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นขอพิสูจนสัญชาติพรอมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนไดสอบสวน
พยานบุคคลสามราย ซ่ึงเปนนองชายและนองสาวของผูฟองคดี โดยท้ังสามยืนยันวาผูฟองคดี
เปนพ่ีชายที่เกิดในประเทศไทย แตไดเดินทางไปอยูที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและประวัติทั้งจากการตรวจสูติบัตรและทะเบียนสํามะโนครัว  
การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ระหวางผูฟองคดีกับมารดา การตรวจใบมรณะบัตรของบิดา 
และการตรวจใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของบิดามารดาหลักฐานทุกอยางไมพบความผิดปกติ 
รวมทั้งไมพบประวัติดานยาเสพติด ประวัติอาชญากร หรือพฤติการณที่เปนภัยตอความม่ันคง 
พนักงานเจาหนาที่จึงสรุปความเห็นวา ผูฟองคดีเปนบุคคลซึ่งเกิดในประเทศไทย บิดาและมารดา
เปนคนตางดาวสัญชาติจีนซึ่งมีถิ่นถาวรอยูในประเทศไทย ผูฟองคดีจึงไดสัญชาติไทย  
ตามมาตรา ๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แตเน่ืองจากผูฟองคดีเดินทางไปอยูประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเปนเวลาติดตอกันเกินหาป นับแตวันที่บรรลุนิติภาวะและไดเดินทาง 
เขามาในราชอาณาจักรโดยถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงวาใชสัญชาติ
ของบิดามารดาหรือสัญชาติอ่ืน จึงอยูในกรณีอาจถูกถอนสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) 



 
 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๘๗ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ จึงเสนอใหนําเร่ืองผูฟองคดีเขาคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การขอพิสูจนสัญชาติ ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีเปนคนมีสัญชาติไทย 
แตอยูในกรณีอาจถูกถอนสัญชาติ จึงมีมติเห็นควรเสนอผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งให
กองตํารวจสันติบาล ๒ ซึ่งเปนคณะทํางานและเลขานุการคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง 
การถอนสัญชาติไทยตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ พิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ  ตอมา คณะทํางานฯ ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท 
ใหถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดี และใหนําเร่ืองเสนอคณะกรรมการพิจารณาถอนสัญชาติไทย
ตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ เพ่ือพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาว
ไดประชุมพิจารณาแลว มีมติเอกฉันทใหถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดีตามความในมาตรา ๑๗ (๑) 
และ (๒) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ อธิบดีกรมการปกครองจึงไดเสนอเร่ืองตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือพิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีประกาศกระทรวง 
มหาดไทยใหถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการประกาศเพิกถอนสัญชาติไทย
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญชาติไทยกรณีของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีดําเนินการคืน
สัญชาติไทยแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
แมผูฟองคดีจะไดสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ (๒)๑๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แตเน่ืองจากผูฟองคดี
ไดเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๘ ขณะมีอายุ ๑๙ ป และพักอาศัย
อยูตลอดมา  ตอมา ผูฟองคดีไดเดินทางเขามาในประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๒๖ และครั้งสุดทาย
เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเห็นไดวา 
เม่ือนับเวลาที่ผูฟองคดีอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอันเปนประเทศที่บิดาของผูฟองคดี
มีหรือเคยมีสัญชาติจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๖ อันเปนเวลาที่ผูฟองคดีเดินทางกลับประเทศไทยครั้งแรก 
เปนระยะเวลา ๒๘ ป หรือเม่ือนับเวลาที่ผูฟองคดีอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจนถึง
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ อันเปนวันที่ผูฟองคดีเดินทางเขามาในประเทศไทยอีกคร้ังหน่ึง  
ก็เปนระยะเวลาถึง ๔๕ ป อันเปนระยะเวลาที่ผูฟองคดีอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่บิดามีสัญชาติเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๕ ป นับแตวันที่ผูฟองคดีบรรลุนิติภาวะ  อีกทั้ง  
ผูฟองคดียังใชหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเปนหลักฐานแสดงวา

                                                 
๑๓ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๗ บุคคลดังตอไปน้ียอมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด  
    ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๒) ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเวนบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหน่ึง 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
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ผูฟองคดีใชสัญชาติจีนซึ่งเปนสัญชาติของบิดา กรณีจึงเขาตามหลักเกณฑที่อาจถูกถอนสัญชาติไทย
ไดตามนัยมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑)๑๔ และ (๒)๑๕ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติฯ การที่ผูถูกฟองคดี
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการถอนสัญชาติไทยของผูฟองคดี จึงเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๖) 
 

๓. งานทะเบียนอาวุธปน 
 

๓.๑ การกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
 

อํานาจในการวางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 
ตลอดจนการกําหนดประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด
ที่จะออกใบอนุญาตเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยตองกําหนด
ในกฎกระทรวง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
สวนนายทะเบียนอาวุธปนมีหนาที่เพียงพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
และเครื่องกระสุนปนใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงที่กําหนดหลักเกณฑ 
ไวเทาน้ัน  ดังน้ัน การที่นายทะเบียนอาวุธปนออกประกาศซึ่งมีลักษณะเปนการกําหนด
หลักเกณฑในการขอและการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน อันเปนอํานาจ 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดังกลาวแลวขางตน จึงเปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดียื่นขออนุญาตซ้ืออาวุธปนออโตเมติกขนาด .๔๕ จํานวน ๑ กระบอก  

เพ่ือใชปองกันชีวิตและทรัพยสินตอนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบวา การขออนุญาตซ้ืออาวุธปน น้ัน
จะตองยึดตามหลกัการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๒๑ ขอ ๔ (ข) กรณีบุคคลทั่วไปท่ีมีความจําเปนตองมีอาวุธปนพก อนุญาตใหมีลํากลอง 
ไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. แตในปจจุบันอาวุธปนชนิดดังกลาวไดนํามาใชในการแขงขันกีฬายิงปนดวย 
                                                 

๑๔-๑๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
มาตรา ๑๗ ผูซ่ึงมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาเปนคนตางดาวอาจถูกถอนสัญชาติไทยได 

เม่ือปรากฏวา 
(๑) ไปอยูในตางประเทศที่บิดามีหรือเคยมีสัญชาติเปนเวลาติดตอกันเกินหาปนับแตวันที่บรรลุนิติภาวะ 
(๒) มีหลักฐานแสดงวา ใชสัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น หรือฝกใฝอยูในสัญชาติของบิดาหรือสัญชาติอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีประกาศนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่  
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณากรณีนํามาใชเพ่ือการกีฬา โดยให 
ผูขออนุญาตมีและใชอาวุธปนเพ่ือการกีฬาจะตองนําหลักฐานการเปนสมาชิกสนามยิงปนมาแลว
ไมนอยกวา ๖๐ วัน ประกอบการพิจารณา จึงขอใหผูฟองคดีทบทวนการขออนุญาตใหม ผูฟองคดี
มีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ โตแยงวาอาวุธปนขนาด .๔๕ เปนอาวุธปนที่นายทะเบียนฯ สามารถ
ออกใบอนุญาตใหกับประชาชนไดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ 
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ืออาวุธปนตามที่ขอ โดยอางแนวทางและ
นโยบายตามประกาศนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ฯ ผูฟองคดีอุทธรณ
คําส่ังดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตไมไดรับคําวินิจฉัย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองออกใบอนุญาตใหผูฟองคดี
ซ้ืออาวุธปนตามคําขอและยกเลิกประกาศนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ฯ  
ตอมา ในระหวางการพิจารณาคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว เห็นวา อุทธรณฟงขึ้น จึงมีหนังสือ
ถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแจงผลการพิจารณาอุทธรณและใหออกใบอนุญาตใหผูฟองคดี 
ซ้ืออาวุธปนตามคําขอได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดออกใบอนุญาตใหผูฟองคดีซ้ืออาวุธปนไดตาม
คําขอ ผูฟองคดีจึงไดขอถอนคําฟองเฉพาะขอหาท่ีขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองออกใบอนุญาต 
ซ้ืออาวุธปนใหแกผูฟองคดี แตสําหรับคําขอใหเพิกถอนประกาศนายทะเบียนอาวุธปน
กรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ ยังคงขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือพิจารณามาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒)๑๖ มาตรา ๗๑๗ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง๑๘ และ

มาตรา ๕๕๑๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปนฯ และเห็นไดวา กฎหมายกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจในการออก

                                                 
๑๖-๑๙ พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียน
และเจาหนาท่ีอื่นและออกกฎกระทรวงในเรื่องตอไปน้ี คือ 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

(๒) วางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๗ หามมิใหผูใดทํา ซ้ือ มี ใช ส่ัง หรือนําเขา ซ่ึงอาวุธปนหรือเคร่ืองกระสุนปน เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากนายทะเบียนทองที่ 

มาตรา ๙ ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และเคร่ืองกระสุนปน ใหออกใหแกบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัว
หรือทรัพยสิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว 

ใบอนุญาตน้ันใหออกสําหรับอาวุธปนแตละกระบอก 
มาตรา ๕๕ ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดท่ีนายทะเบียนจะออก

ใบอนุญาตใหไดตามมาตรา ๗ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๘ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



      
 
๖๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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กฎกระทรวงในเรื่องการวางระเบียบการทะเบียน การขอและการออกใบอนุญาต ตลอดจนกําหนด
ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดที่จะออกใบอนุญาต  
โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนทองที่เปนผูพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตใหมีและ
ใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนแกบุคคลเพ่ือใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬา
หรือยิงสัตว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน และ 
เค ร่ืองกระสุนปนให เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงที่ กําหนดหลักเกณฑไว  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกประกาศนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร 
ที่ ๓๐/๒๕๔๖ฯ โดยอางบทอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ โดยในขอ ๑ ไดกําหนดไววา ผูขออนุญาตมีและ 
ใชอาวุธปนพกส้ันขนาด .๔๕ เพ่ือการกีฬา จะตองนําหลักฐานการเปนสมาชิกสนามยิงปนมาแลว 
ไมนอยกวา ๖๐ วัน เพ่ือประกอบการพิจารณา ขอความตามประกาศฉบับดังกลาว จึงมีลักษณะ
เปนการกําหนดหลักเกณฑในการขอและการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ซ่ึงเปนอํานาจ
ของผูถูกฟองคดีที่  ๒  ที่จะตองออกเปนกฎกระทรวง ตามมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ ง (๒ )  
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกประกาศนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๐/๒๕๔๖ 
ขอ ๑ ขึ้นมา จึงเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนขอ ๑  
ของประกาศนายทะเบียนอาวุธปนกรุงเทพมหานคร  ที่ ๓๐ /๒๕๔๖ฯ  (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๕/๒๕๕๕) 

 

ผูย่ืนคําขอใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน แมจะเปนผูมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ นายทะเบียนทองที่ 
ก็มิไดมีหนาที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะตองออกใบอนุญาตใหตามที่ขอ หากแต 
มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปน
ของผูย่ืนคําขออนุญาตเปนราย ๆ ไป  

แมหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนจะไดมีการแบง 
ผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนสําหรับปองกันตัวและทรัพยสินออกเปน ๒ ประเภท 
โดยคํานึงถึงอาชีพและภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ กลาวคือ ผูขออนุญาตที่เปนขาราชการ
ซึ่งมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย 
ตอชีวิตประเภทหน่ึง และผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนที่เปนบุคคลทั่วไปอีกประเภทหน่ึง 
แลวปฏิบัติตอผูขออนุญาตแตละประเภทแตกตางกัน แตเม่ือการปฏิบัติตอผูขออนุญาต
ที่แตกตางกันดังกลาวมิไดเปนไปตามอําเภอใจแตอยางใด หากแตมีที่มาจากเหตุผลที่วา 



 
 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๑ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ขาราชการซึ่งมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยง
อันตรายตอชีวิต ยอมมีความจําเปนที่ตองใชอาวุธปนพกสําหรับปองกันชีวิต รางกาย
ของตน ที่มีอานุภาพรายแรงย่ิงกวาบุคคลโดยทั่วไปที่ไมมีภาระหนาที่ดังกลาว ซึ่งเปนเหตุผล
ที่หนักแนนและควรคาแกการรับฟงเปนอยางยิ่ง  กรณีจึงไมอาจถือวา การปฏิบัติตอ 
ผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพกเพื่อปองกันตัวหรือทรัพยสินแตกตางกันดังกลาว 
เขาขายเปนการเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรมตอบุคคล อันเปนการตองหามตามมาตรา ๓๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีประกอบอาชีพชางเทคนิคปโตรเลียมไดยื่นคําขออนุญาตมีและ 

ใชอาวุธปนพกส้ันก่ึงอัตโนมัติ .๔๕ เพ่ือใชในการปองกันชีวิตและทรัพยสินตอนายอําเภอเมืองตรัง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในฐานะนายทะเบียนทองที่ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหมี
และใชอาวุธปนใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากอาวุธปนขนาด .๔๕ จะอนุญาตใหกับขาราชการตํารวจ 
ทหาร หรือขาราชการซึ่งมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายเทาน้ัน และผูฟองคดีเคยไดรับอนุญาต
ใหมีและใชอาวุธปนมาแลวจํานวน ๒ กระบอก ไดแก อาวุธปนพกสั้นก่ึงอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. และ
อาวุธปนยาวลูกซองลํากลองเดียว ขนาด ๑๒ มม. อันเปนการเพียงพอตอการปองกันชีวิตและ
ทรัพยสินตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําส่ังไมอนุญาต
ใหมีและใชอาวุธปนตามคําขอของผูฟองคดี เปนการออกคําส่ังทางปกครองโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากผูฟองคดีเปนผู มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ 
และเหตุผลที่ผูฟองคดียื่นคําขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปน คือ เพ่ือใชปองกันชีวิตและทรัพยสิน 
ซ่ึงเปนไปตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันแลว  นอกจากน้ัน หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ ยังชี้นําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เลือกปฏิบัติ 
ในการออกใบอนุญาต โดยใชหลักเกณฑตางมาตรฐานตอบุคคลที่ มีอาชีพแตกตางกัน  
อันเปนการเลือกปฏิบัติระหวางบุคคล ขัดตอมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาวเปนการวางระเบียบการทะเบียน  
การขอและการออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน  
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ จึงตองออกเปนกฎกระทรวง
มิใชหนังสือสั่งการ และเม่ือหนังสือดังกลาวเปนกฎแตไมเคยลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จึงไมอาจ
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นํามาใชในทางที่ไมเปนคุณกับผูฟองคดีได เม่ือการออกคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดี โดยเห็นควร
ยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งปฏิเสธการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูยื่นคําขอใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนแมจะเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๓๒๐ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ แตนายทะเบียนทองที่ก็มิไดมีหนาที่หรือความผูกพันตามกฎหมาย 
ที่จะตองออกใบอนุญาตใหตามที่ขอ หากแตมีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได 
โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนของผูยื่นคําขออนุญาตเปนราย ๆ ไป วาจําตองมีและใชอาวุธปน
สําหรับใช ในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน  หรือในการกีฬาหรือยิงสัตวตามมาตรา ๙  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม และมากนอยเพียงใด เปนสําคัญ เพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบ
การใชดุลพินิจพิจารณาคําขออนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปนของผูยื่นคําขอแตละรายใหเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน ไมขัดแยงกันหรือเกิดการลักลั่นกัน โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม นายทะเบียนทองที่
หรือผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่ยอมมีความชอบธรรมที่จะกําหนด“แนวนโยบาย” หรือ 

                                                 
 ๒๐ พระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

มาตรา ๑๓ หามมิใหออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก 
(๑) บุคคลซ่ึงตองโทษจําคุกสําหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา ดังตอไปน้ี 
(ก) มาตรา ๙๗ ถึงมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๓ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ หรือมาตรา ๒๙๓ 

ถึงมาตรา ๓๐๓ 
(ข) มาตรา ๒๕๔ ถึงมาตรา ๒๕๗ และพนโทษยังไมเกิน ๕ ป นับแตวันพนโทษถึงวันยื่นคําขอใบอนุญาต เวนแต

ในกรณีความผิดท่ีกระทําโดยความจําเปนหรือเพื่อปองกันหรือโดยถูกยั่วโทสะ 
(๒) บุคคลซ่ึงตองโทษจําคุกสําหรับความผิดอันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด 

และดอกไมเพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๓ หรือพระราชบัญญัติน้ี มาตรา ๗ 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๘ 

(๓) บุคคลซ่ึงตองโทษจําคุกต้ังแตสองคร้ังข้ึนไปในระหวางหาปนับยอนข้ึนไปจากวันยื่นคําขอ สําหรับความผิดอยางอื่น
นอกจากที่บัญญัติไวใน (๑) และ (๒) เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) บุคคลซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(๕) บุคคลซ่ึงไมสามารถจะใชอาวุธปนไดโดยกายพิการหรือทุพพลภาพ เวนแตจะมีไวเพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑ 
(๖) บุคคลซ่ึงเปนคนไรความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถหรือปรากฏวาเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ 
(๗) บุคคลซ่ึงไมมีอาชีพและรายได 
(๘) บุคคลซ่ึงไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 
(๙) บุคคลซ่ึงมีความประพฤติชั่วอยางรายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบรอยของประชาชน 
สําหรับใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน หามมิใหออกใหแกบุคคลซ่ึงมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย 

การทะเบียนราษฎร และมีถ่ินที่อยูประจําในทองที่ที่บุคคลน้ันขออนุญาตนอยกวาหกเดือน 



 
 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๓ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

“แนวปฏิบัติ” ในการใชดุลพินิจดังกลาว และใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและ
ใชอาวุธปนใหแกผูยื่นคํารองโดยอางอิงแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไวลวงหนาได 
แตทั้งน้ี นายทะเบียนทองที่หรือผูบังคับบัญชาของนายทะเบียนทองที่จะตองไมมีความประสงค
ที่จะใหแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวมีสภาพบังคับเปนกฎ และหรือ 
ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวอยางเครงครัดดังเชน 
การใชบังคับกฎ ทั้งแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใชดุลพินิจดังกลาวยังจะตองไมชักนํา 
ใหนายทะเบียนทองที่ใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนโดยมิชอบ
ดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปนฯ และมีขอความขัดหรือแยงตอบัญญัติแหงกฎหมายใด ๆ อีกดวย เม่ือไดพิจารณา
หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนแนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๕๐๑/ว ๘๘๖ เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๒๑ แลวเห็นวา หลักการพิจารณาดังกลาวมีลักษณะเปนเพียงแนวทางใหนายทะเบียนทองที่
ที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนถือปฏิบัติในการตรวจสอบวา  
ผูขอใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน 
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ หรือไม และผูยื่นคําขอ
ใบอนุญาตมีความจําเปนที่จะตองมีและใชอาวุธปนตามที่ขอเพ่ือปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือ 
ในการกีฬาหรือยิงสัตวมากนอยเพียงใด เทาน้ัน หลักการพิจารณาดังกลาวหาไดมีสภาพบังคับ
เปนกฎที่นายทะเบียนจะตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดไม หลักการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหมีและใชอาวุธปนดังกลาวจึงไมอยูในบังคับของมาตรา ๗ วรรคหน่ึง (๔)๒๑ และมาตรา ๘๒๒ 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
แตอยางใด และแมขอ ๔ วรรคสอง๒๓ ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 

                                                 
๒๑-๒๒ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๗ หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ   
ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับ 

ในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูน้ันจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร 
๒๓ หลักการพิจารณาการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน แนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖  

เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ 
ขอ ๔    ฯลฯ   ฯลฯ 
การพิจารณาอนุญาตดังกลาวขางตนน้ี มีหลักเกณฑในการอนุญาตสําหรับชนิดและขนาดอาวุธปนตามคําส่ัง

กระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๙๐ ขอ ๑๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๕๑๕/๑๓๕๔๘  



      
 
๖๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

จะไดมีการแบงผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนสําหรับปองกันตัวและทรัพยสินออกเปน  
๒ ประเภท โดยคํานึงถึงอาชีพและภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ กลาวคือ ผูขออนุญาตท่ีเปน
ขาราชการซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย 
ตอชีวิตประเภทหนึ่ง และผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนที่เปนบุคคลทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง 
แลวปฏิบัติตอผูขออนุญาตแตละประเภทดังกลาวแตกตางกัน กลาวคือ ถาผูขออนุญาตเปน
ขาราชการซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยง
อันตรายตอชีวิต ในการอนุญาตใหมีและใชปนพก นายทะเบียนทองที่อาจอนุญาตขนาดลํากลอง
ไมเกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได แตถาผูขออนุญาตเปนบุคคลทั่วไป ในการอนุญาตใหมีและใชปนพก 
นายทะเบียนทองที่อาจอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๓๘ หรือ ๙ มม. เทาน้ัน แตก็เปนที่เห็นไดวา 
การปฏิบัติตอผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนหรือปองกันตัวหรือทรัพยสินแตกตางกันดังกลาว 
มิไดเปนไปตามอําเภอใจแตอยางใด หากแตมีที่มาจากเหตุผลที่วา ขาราชการซ่ึงมีหนาที่ปราบปราม
ตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ยอมมีความจําเปน 
ที่จะตองใชอาวุธปนพกสําหรับปองกันชีวิต รางกายของตน ที่มีอานุภาพรายแรงยิ่งกวาบุคคล
โดยท่ัวไปที่ไมมีภาระหนาที่ดังกลาว ซ่ึงเปนเหตุผลที่หนักแนน และควรคาแกการรับฟง 
เปนอยางยิ่ง กรณีจึงไมอาจถือวา การปฏิบัติตอผูขออนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพกเพ่ือปองกันตน
หรือทรัพยสินแตกตางกันดังกลาว เขาขายเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล  
อันเปนการตองหามตามมาตรา ๓๐๒๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

                                                                                                                                            
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ ๐๓๑๓/ว ๘๕๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ และ ที่ ๐๕๑๕/ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๑๗ ดังน้ี   

ก. ถาผูขออนุญาตเปนขาราชการ ซ่ึงมีหนาที่ปราบปรามตามกฎหมาย หรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่เส่ียง
อันตรายตอชีวิต และผูบังคับบัญชาตั้งแตหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองหนาที่การงานมาเปนที่เชื่อถือได หรือ 
ผูขออนุญาตเพื่อการกีฬาโดยมีหนังสือรับรองเปนนักกีฬายิงปนและมาฝกซอมยิงปนเปนประจําจากเลขาธิการสมาคมยิงปนหรือ
นายสนามยิงปนน้ัน ๆ ในการพิจารณาอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนพกใหอนุญาตขนาดลํากลองไมเกิน .๔๕ หรือ ๑๑ มม. ได   
 ข. สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีความจําเปนตองมีอาวุธปนพกอนุญาตใหมีไดลํากลองไมเกินขนาด .๓๘ หรือ ๙ มม. 
สําหรับบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไมขัดกับมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐  ทั้งน้ี ตองไมขัดตอกฎกระทรวง 
ที่ใชบังคับอยูตามที่ระบุไวในขออ่ืน ๆ ดวย  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
  มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
   การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได 
  มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น 
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
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สวนขอ ๕๒๕ ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ที่กําหนดวา การอนุญาต
มีอาวุธปนตามปกติควรมีไดเพียงคนละ ๒ กระบอก คือ สั้นและยาว แตในการพิจารณาอนุญาต
มากนอยเพียงใด แลวแตหลักฐานความจําเปนของแตละบุคคลและควรเขมงวดกวดขันอยาให 
มีมากเกินความจําเปนไมซํ้าขนาดกัน ใหวงเล็บวัตถุประสงคมีและใชอาวุธปนในใบอนุญาต (ป.๔) 
ใหชัดเจน น้ัน ก็มิไดขัดหรือแยงตอมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน 
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ ที่บัญญัติใหออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
และเครื่องกระสุนปน ใหออกใหแกบุคคลสําหรับใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน หรือในการกีฬา
หรือยิงสัตวอีกดวย  ดังน้ัน หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนดังกลาว จึงมิได
เปนการชักนําใหนายทะเบียนทองที่ใชดุลพินิจในการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
โดยไมชอบดวยเจตนารมณของพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ แตอยางใด  ดวยเหตุผลดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังไมออก
ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนขนาด .๔๕ ใหแกผูฟองคดีซ่ึงไมใชขาราชการที่มีหนาที่ปราบปราม
ตามกฎหมายหรือมีหนาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ตามคําขอของผูฟองคดี 
โดยอางอิงขอ ๔ วรรคสอง และขอ ๕ ของหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน 
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงไมใชการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๗/๒๕๕๖ และ 
ที่ อ.๒๗๙/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

ในการพิจารณาอนุญาตใหบุคคลใดมีและใชอาวุธปน นอกจากนายทะเบียน
จะตองพิจารณาวา ผูย่ืนคําขออนุญาต มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียม
อาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไมแลว นายทะเบียนยังตองพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปน
ของผูขออนุญาตวาเปนไปตามเจตนารมณในการอนุญาตใหบุคคลทั่วไปมีและใชอาวุธปน 
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวหรือไมดวย ทั้งยังตองพิจารณาถึงขนาดและ
จํานวนของอาวุธปนที่ขออนุญาตวามีขนาดและจํานวนเกินกวาที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไวหรือไมดวย ซึ่งหากการขออนุญาตดังกลาวไมเปนไปตามเจตนารมณ 
ที่กฎหมายกําหนด หรือเกินความจําเปนที่จะมีอาวุธปนไวเพื่อการน้ัน หรืออาวุธปน 

                                                 
๒๕ หลักการพิจารณาการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน แนบทายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๕๐๑/ 

ว ๘๘๖ เร่ือง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ 
ขอ ๕ การอนุญาตใหมีอาวุธปน ตามปกติควรมีไดเพียงคนละ ๒ กระบอก คือ ส้ันและยาว แตในการพิจารณา

อนุญาตมากนอยเพียงใดแลวแตหลักฐานความจําเปนของแตละบุคคล และควรเขมงวดกวดขันอยาใหมีมากเกินความจําเปน 
ไมซํ้าขนาดกันใหวงเล็บวัตถุประสงคมีและใชอาวุธปนในใบอนุญาต (ป.๔) ใหชัดเจน 
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ที่ขออนุญาตมีขนาดและจํานวนเกินกวาที่กําหนดไว นายทะเบียนไมควรอนุญาต 
ใหขออนุญาตมีและใชอาวุธปนน้ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีมีอาชีพเปนลูกจางของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ยื่นขออนุญาตมีและ

ใชอาวุธปนพกออโตเมติกขนาด ๙ ม.ม. ตอนายอําเภอสันทราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือปองกันชีวิต
และทรัพยสิน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนทองที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗  
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ 
ไดพิจารณาแลวเห็นวา แมผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติไมขัดตอมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
อาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ แตเม่ือพิจารณา 
ถึงความจําเปนในการขออนุญาตมีและใชอาวุธปน โดยสอบสวนและพิจารณาถึงสภาพความเปนอยู 
อาชีพ สิ่งแวดลอมตาง ๆ แลวเห็นวา ผูฟองคดียังไมมีความจําเปนทีจ่ะมีและใชอาวุธปน จึงมีคําสั่ง
ไมอนุญาตโดยใหเหตุผลวา ผูฟองคดียังไมมีความจําเปนที่จะตองมีตองใชอาวุธปน ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
แตไมไดรับการพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปนใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ในการยื่นคําขออนุญาตเพื่อมีและใชอาวุธปนตอนายทะเบียน นอกจากบุคคล 

ผูยื่นคําขออนุญาตมีและใชอาวุธปน  จะตองไม เปนบุคคลตองหามตามมาตรา  ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนฯ แลว 
ในการพิจารณาอนุญาตใหบุคคลใดมีและใชอาวุธปน นายทะเบียนตองพิจารณาถึงเหตุผล 
ความจําเปนของผูขออนุญาตวาเปนไปตามเจตนารมณในการอนุญาตใหบุคคลทั่วไปมีและ 
ใชอาวุธปน ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวหรือไม ทั้งยังตองพิจารณาถึงขนาดและ
จํานวนของอาวุธปนที่ผูขออนุญาต ขออนุญาตเพ่ือมีและใชวามีขนาดและจํานวนเกินกวา 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๔๙๐ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๘๘๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ 
หรือไม ซ่ึงหากการขออนุญาตดังกลาวไมเปนไปตามเจตนารมณที่กฎหมายกําหนดหรือ 
เกิดความจําเปนที่จะมีอาวุธปนไวเพ่ือการน้ัน หรืออาวุธปนที่ขออนุญาตมีขนาดและจํานวนเกินกวา
ที่กําหนดไว นายทะเบียนไมควรอนุญาตใหผูขออนุญาตมีและใชอาวุธปนน้ัน  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริง
คดีน้ีปรากฏวา แมขณะที่ผูฟองคดียื่นคํารองขออนุญาตมีและใชอาวุธปนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ น้ัน 
ผูฟองคดีจะเปนผู มีคุณสมบัติครบถวนและมิได เปนบุคคลตองหามตามมาตรา  ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปนฯ 
และอาวุธปนที่ผูฟองคดีขออนุญาตมีและใชดังกลาวจะเปนอาวุธปนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สามารถ
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พิจารณาอนุญาตใหผูฟองคดีมีและใชไดก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนของผูฟองคดี
ประกอบกับวัตถุประสงคในการขออนุญาตใหบุคคลทั่วไปมีและใชอาวุธปน ตามมาตรา ๙  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวที่อนุญาตใหบุคคลทั่วไปมีและใชอาวุธปนสําหรับการปองกันตัวหรือ
ทรัพยสินหรือในการกีฬาหรือยิงสัตวแลว เห็นวา ผูฟองคดีประกอบอาชีพเปนพนักงานของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ทําหนาที่เพียงนําจายไปรษณียภัณฑ ซ่ึงมิไดเปนอาชีพที่ตองเสี่ยงภัยหรือ
อยูในภาวะที่ตองเส่ียงอันตรายจากการถูกประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสินจากบุคคลภายนอก
อันเกิดจากการประกอบอาชีพของผูฟองคดี อันจะเปนเหตุจําเปนที่ผูฟองคดีตองมีอาวุธปนไว
เพ่ือปองกันตัวใหพนจากอันตรายหรือภัยที่อาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี  
สวนสภาพแวดลอมความเปนอยูของผูฟองคดี ปรากฏวาบานพักอาศัยที่ผูฟองคดีพักอาศัยอยู
มิไดมีที่ตั้งอยูในที่เปลี่ยวหรือหางไกลจากชุมชนที่อาจเปนเหตุใหผูฟองคดีหรือผูที่พักอาศัยอยู 
ในบานพักดังกลาวอาจไดรับอันตรายจากการถูกประทุษรายตอชีวิตหรือทรัพยสินจากบุคคล 
ผูไมประสงคดี และไมปรากฏวา ที่ผานมาผูฟองคดีเคยถูกประทุษรายตอรางกายหรือทรัพยสิน
หรือเคยถูกขูเข็ญวาจะทํารายรางกายอันเปนเหตุใหมีความจําเปนตองมีอาวุธปนไวเพ่ือปองกันตัว
หรือทรัพยสินแตอยางใด  อีกทั้ง ทรัพยสินที่ผูฟองคดีครอบครองอยู ซ่ึงมีราคาประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็มิไดเปนทรัพยสินที่มีราคามากจนถึงกับตองมีอาวุธปนไวเพ่ือปองกันทรัพยสิน น้ัน 
เม่ือไดพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนของผูฟองคดีประกอบกับวัตถุประสงคที่อนุญาตใหบุคคลทั่วไป
มีและใชอาวุธปนตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว เห็นวา ผูฟองคดียังไมมีเหตุผล
ความจําเปนที่ตองมีอาวุธปนไวเพ่ือปองกันตัวหรือทรัพยสินแตอยางใด  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีมีและใชอาวุธปนตามคําขอของผูฟองคดี จึงเปนการใชดุลพินิจ
โดยชอบดวยมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  ดังน้ัน คําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีมีและใชอาวุธปนตามคําขอ จึงเปนคําสั่งที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๓/๒๕๕๖) 
 

๔. งานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
 

 ๔.๑ การเพิกถอนการจดทะเบียนของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท 
 

การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่งเจาหนาที่อาจ 
เพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมได แมพนกําหนดอุทธรณตามบทกฎหมายดังกลาว ในกรณี 
ที่มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระสําคัญ  ดังน้ัน ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาบริษัทที่เลิกกัน 
ยังเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินที่ ยังมิไดนํามาชําระบัญชี  โดยผูชําระบัญชี 
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มิไดรูมากอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี กรณีถือไดวามีพยานหลักฐานใหม  
อันทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติวาการชําระบัญชีของบริษัทสําเร็จลงน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระสําคัญวา  การชําระบัญชีของบริษัทยังไมเสร็จ   ดังน้ัน  เ ม่ือผูชําระบัญชี 
ในฐานะคูกรณีในคําสั่งทางปกครองดังกลาวมีคําขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จ 
การชําระบัญชี  น้ัน  นายทะเบียนหุนสวนบริษัทจึงยอมมีอํานาจที่จะเพิกถอน 
การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีน้ันได ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 

สรุปขอเท็จจริง 
ที่ประชุมใหญผูถือหุนของบริษัท ท. ไดมีมติใหจดทะเบียนเลิกบริษัท โดยตั้งผูฟองคดี

เปนผูชําระบัญชีและยื่นขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี ซ่ึงนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับจดทะเบียนไว  ตอมา ผูฟองคดีตรวจพบวามีทรัพยสิน 
ที่ยังไมไดชําระบัญชี คือ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ๑ หลัง ซ่ึงไดจํานองเปนหลักประกันเงินกู 
ของบริษัท ท. กับ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย โดยอยูในความครอบครองของบริษัท ท.  ตอมา 
ลูกหน้ีไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีและโอนทรัพยสินที่จํานองชําระหน้ี แตไมสามารถ 
โอนกรรมสิทธิ์ได เน่ืองจากบริษัท ท. ไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลว จึงเปนกรณี 
ที่การชําระบัญชีและการรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัทดังกลาวยังไมเสร็จสิ้นไป 
ตามมาตรา ๑๒๗๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือถึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เพ่ือขอใหเพิกถอนคําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท ท. โดยผูฟองคดีในฐานะ 
ผูชําระบัญชีจะไดจัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกลาวใหเรียบรอย แตสํานักงานบริการ 
จดทะเบียนธุรกิจ ๖ กรมพัฒนาธุรกิจการคา แจงแกผูฟองคดีวา นายทะเบียนไมสามารถเพิกถอน
การขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีที่มีคําขอใหได เน่ืองจากงบดุล ณ วันเลิกบริษัทที่ผูชําระบัญชี
ไดลงชื่อรับรองความถูกตองและผานการตรวจรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตมาแลว  
รายการสินทรัพยและหนี้สินไมปรากฏวามีที่ดินและการจํานองแตอยางใด เม่ือผูชําระบัญชี 
ไดรายงานการเสร็จการชําระบัญชีตอที่ประชุมใหญผูถือหุนของบริษัทฯ และที่ประชุมฯ ไดอนุมัติ
รายงานดังกลาวแลว ผูชําระบัญชีจึงไดนําขอความที่ไดประชุมไปจดทะเบียนตามมาตรา ๑๒๗๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงถือเปนที่สุดของการชําระบัญชี และการรับจดทะเบียน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมาย และไมเขาหลักเกณฑที่จะเพิกถอนการจดทะเบียน  
ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีความเห็นวา 
ไมอาจเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาวได ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
เพิกถอนคําขอการรับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท ท. และใหรับรองสถานะของ 



 
 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๖๙๙ 
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ผูฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัทดังกลาวยังคงอยูตอไปในทางทะเบียนจนเสร็จสิ้น 
การชําระบัญชี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ 

ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ 
หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล จึงเปนคําส่ังทางปกครองตามคํานิยาม
ในมาตรา ๕๒๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือผูฟองคดีในฐานะ
ผูชําระบัญชีของบริษัท ท. เปนผูยื่นคําขอจดทะเบียนชําระบัญชีของบริษัท ท. ผูฟองคดีจึงเปนคูกรณี
ตามมาตรา ๕๒๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑)๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน กําหนดวา เม่ือคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งทางปกครอง
ที่พนกําหนดอุทธรณตามสวนที่ ๕ ได ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําใหขอเท็จจริง 
ที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ขอเพิกถอนคําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท ท. เพ่ือใหผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายในการจัดการโอนกรรมสิทธิ์จําหนายจายโอนใหเปนที่เรียบรอย ถือเปนการขอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกถอนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา บริษัท ท. ยังเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพรอม 
สิ่งปลูกสรางที่ยังมิไดนํามาชําระบัญชี โดยที่ผูฟองคดีในฐานะผูชําระบัญชีมิไดรูมากอน 
การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม 
อันทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติวาการชําระบัญชีของบริษัท ท. สําเร็จลง น้ัน เปลี่ยนแปลงไป 
ในสาระสําคัญวาการชําระบัญชีของบริษัท ท. ยังไมเสร็จ จึงทําใหการรับจดทะเบียนเสร็จ 
                                                 

๒๖-๒๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
“คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 

เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว 
เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   ฯลฯ   ฯลฯ 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง  
และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูน้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําส่ังทางปกครอง 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๕๔ เม่ือคูกรณีมีคําขอ เจาหนาที่อาจเพิกถอนหรือแกไขเพ่ิมเติมคําส่ังทางปกครองที่พนกําหนดอุทธรณ

ตามสวนที่ ๕ ได ในกรณีดังตอไปน้ี 
(๑) มีพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวน้ันเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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การชําระบัญชีของบริษัท ท. ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะตองเพิกถอนคําสั่งดังกลาวตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังปฏิเสธไมเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
ของบริษัท ท. ดังกลาว จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน คําสั่งไมเพิกถอน
การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษัท ท. ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จ
การชําระบัญชีของบริษัท ท. ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๓/๒๕๕๗) 
 

๕. งานทะเบียนการพนัน 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๖. งานทะเบียนสมาคม 
 

 ๖.๑ กรณีการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
 

การที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย 
ในฐานะรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ 
จะกําหนดหลักเกณฑใด ๆ เก่ียวกับการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหข้ึนใหม 
ตองคํานึงถึงขอเท็จจริงและสิทธิหนาที่ของสมาคมตามที่มีอยูเดิม โดยกรณีหากเปน
หลักเกณฑใหมก็ตองไมกระทบตอสาระสําคัญของสมาคมตามที่มีอยูเดิม  อีกทั้ง  
ตองสอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของกฎหมายที่ไดใหอํานาจไว  นอกจากนั้น 
ยังตองเปนไปตามหลักความไดสัดสวน กลาวคือ หลักเกณฑไดกําหนดข้ึนใหมน้ัน 
ตองมีเหตุผลเพียงพอใหรับฟงและเชื่อไดวาการกําหนดหลักเกณฑใหมดังกลาว  
จะเปนการบรรลุผลตามเจตนารมณที่กฎหมายกําหนดไว หรือเปนมาตรการที่จําเปน 
แกการดําเนินการโดยไมมีมาตรการอ่ืนใดมาใชบังคับแทนใหเกิดผลที่ดีกวา หรือจะรักษา
ประโยชนสาธารณะไดมากกวาประโยชนของสมาชิก หาไมแลว กรณีพึงตองกําหนด
ขอยกเวนไวสําหรับสมาคมหรือสมาชิกของสมาคมที่มีสิทธิอยูเดิมดวย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีจดทะเบียนจัดตั้งเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหลูกคา ธ .ก .ส .

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ 
โดยคณะกรรมการหรือกรรมการที่จะเขามาดําเนินกิจการของสมาคมตองมีคุณสมบัติ 
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เปนสมาชิก และไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกโดยมติที่ประชุมใหญ เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ 
๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑๒ โดยสมาชิกไดมีมติเลือกตั้ง
คณะกรรมการ จํานวน ๑๓ คน และไดยื่นคําขอจดทะเบียนแตงตั้ง และเปลี่ยนตัวกรรมการ 
ตอนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหประจําทองที่กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงการรับจดทะเบียนกรรมการ จํานวน ๗ คน และ 
ไมรับจดทะเบียนกรรมการ จํานวน ๖ คน ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสมุทรปราการ โดยอางวา
ขาดคุณสมบัติตามขอ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
วาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ ไมมีภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นที่อยูในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคม ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัย
ยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ ขอ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยดังกลาว ออกมาใชบังคับในภายหลัง และเปนการลิดรอนสิทธิ 
ของกรรมการสมาคมที่มีอยูเดิม  อีกทั้ง ยังเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของสมาคม  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังยกเลิกหรือเพิกถอนขอ ๓ (๔) ของระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ และเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมรับจดทะเบียน
กรรมการจํานวน ๖ คน ของผูฟองคดี พรอมคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
แมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (ผูถูกฟองคดี

ที่ ๓) จะมีอํานาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการออกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวย
คุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ แตการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
จะกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ขึ้นใหม ตองคํานึงถึงขอเท็จจริงและสิทธิหนาที่ของสมาคมตามที่มีอยูเดิม 
โดยกรณีหากเปนหลักเกณฑใหมก็ตองไมกระทบตอสาระสําคัญของสภาพของสมาคมตามที่มีอยูเดิม  
อีกทั้ง ตองออกโดยสอดคลองกับบทบัญญัติตามเจตนารมณของกฎหมายที่ไดใหอํานาจไว  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ กําหนดหลักเกณฑในขอ ๓ (๔) ของระเบียบดังกลาว โดยกําหนด
คุณสมบัติของผูเปนกรรมการสมาคมวา ตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดที่จดทะเบียน 
ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหน้ัน เม่ือพิจารณาเหตุผลในการออกประกาศใชพระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ “เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ 
โดยท่ีการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทางดานการเงินตามพระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ กําหนดไวไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
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และวิธีการควบคุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติดังกลาว  
ยังไมรัดกุมพอที่จะปองกันการฉอโกงและการแสวงหาผลประโยชนจากกิจการฌาปนกิจสงเคราะห
ของกรรมการและเจาหนาที่ของสมาคมได ทําใหสมาคมไดรับความเสียหาย สมควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ เพ่ือใหการคุมครองและรักษาผลประโยชน
ของประชาชนที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อให
เกิดความคลองตัวในการบริหารของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติน้ี” ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ 
และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว มิไดมีบทบัญญัติใดกําหนดให
สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดใดบาง และมิได
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการวาตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหน้ัน เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ี สมาคมของผูฟองคดีไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบดวยสมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดสมุทรปราการ  ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑใหกรรมการ
สมาคมตองมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งของสมาคม คือ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน 
ยอมเปนการกระทบตอการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของสมาคมผูฟองคดี เพราะทําให
สมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสมุทรปราการไมอาจเลือกกรรมการซึ่งมีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัด
สมุทรปราการเพ่ือทําหนาที่แทนสมาชิกได เน่ืองจากมิไดมีภูมิลําเนาในทองที่ที่จดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคม ซ่ึงอาจมีผลในการดูแลหรือการใหบริการแกสมาชิกที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัด
สมุทรปราการเกิดปญหาอุปสรรคได ทั้งเปนการจํากัดสิทธิของสมาชิกที่ไมมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมที่จะไดรับเลือกเปนกรรมการสมาคม อันเปนการจํากัดสิทธิ 
ที่มีอยูเดิมของผูฟองคดี และยังกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสมาคม 
ที่จะดูแลรักษาประโยชนของสมาชิกที่อยูในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงไมเปนตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่ใหอํานาจ  นอกจากน้ีแลว ยังไมปรากฏเหตุผลอ่ืนใดที่จะยืนยันไดวากรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่ มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะหเทาน้ัน จึงจะสามารถดําเนินการจัดทําหรือสงเคราะหสมาชิกในเรื่อง 
การจัดการศพหรือสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแกความตาย โดยมิไดประสงคจะหากําไร
หรือรายไดเพ่ือแบงปนกัน และยังไมมีเหตุผลเพียงพอใหรับฟงและเชื่อไดวาการกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการดังกลาวจะเปนการบรรลุผลในการควบคุมกํากับกรรมการของสมาคม 
มิใหดําเนินกิจการโดยทุจริตไดตามเจตนารมณที่กฎหมายกําหนดไว หรือเปนมาตรการที่จําเปน
แกการดําเนินการโดยไมมีมาตรการอ่ืนใดมาใชบังคับแทนใหเกิดผลท่ีดีกวา หรือจะรักษา
ประโยชนสาธารณะไดมากกวาประโยชนของสมาชิก การออกระเบียบขอดังกลาวโดยไมมี
ขอยกเวนไวสําหรับสมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเดิมและมีสมาชิกของสมาคมอยู
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ตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป จึงเปนการกําหนดหลักเกณฑโดยมิไดมีสัดสวนที่เหมาะสมและเปนธรรม 
กับสมาชิกของผูฟองคดีและเปนการกระทบสิทธิตอผูฟองคดีที่เปนผลรายมากกวาผลดี  ดังน้ัน 
ขอ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยคุณสมบัติ
ของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไมชอบดวยกฎหมาย และคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษาใหยกเลิกขอ ๓ (๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย วาดวยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดยมีหลักการเก่ียวกับแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณากําหนดเนื้อหาของขอ ๓ (๔) ของระเบียบฉบับดังกลาวเสียใหม หรือกําหนดเน้ือหา
เพ่ิมเติมโดยใหมีหลักเกณฑที่ปรับใชใหสอดคลองกับสภาพของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ที่จดทะเบียนตามกฎหมายเดิม ซ่ึงมีภูมิลําเนาของบุคคลผูเปนสมาชิกอยูในวันที่กฎหมายใหม 
ใชบังคับนอกเหนือจากจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๕๘/๒๕๕๕) 



                                                                                                              

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๗ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการกระทําละเมิด 
 

๑. การฟองคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐที่กระทําตอบุคคลภายนอก 

 

 ๑.๑ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 

 

 ๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง 
 

  กรมทางหลวงไมอาจเวนคืนที่ดินโดยแบงหักที่ดินที่อยูในแนวเขตทาง 
เปนเขตทางเดิมโดยไมมีคาตอบแทนได หากเจาของที่ดินไมไดลงลายมือชื่อในบันทึก
ตกลงยินยอม และไมมีหลักฐานการอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชน แตเม่ือที่ดิน
ดังกลาวอยูในแนวเขตทางซึ่งไมอาจกลับคืนมาเปนของเจาของที่ดินไดดังเดิม และหาก
ศาลมีคําพิพากษาใหคืนที่ดินดังกลาวก็จะกระทบตอบริการสาธารณะ  ดังน้ัน กรมทางหลวง
จึงไมตองคืนที่ดิน แตตองชดใชราคาทรัพยสินรวมทั้งคาเสียหายแกเจาของที่ดิน 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินซึ่งอยูในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสรางทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๓๔๗ สายพนมสารคาม-บานสราง  
พ.ศ. ๒๕๒๙ ซ่ึงผูไดรับมอบอํานาจจากกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดทําบันทึกตกลง 
จะจายเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีจํานวน ๕๕ ตารางวา และแบงหักเปนเขตทางเดิมอีก  
๒๕ ตารางวา โดยไมมีการจายเงินคาทดแทน ผูฟองคดีไมตกลงยินยอมขายและโอนกรรมสิทธิ์
จึงไมไดลงลายมือชื่อในบันทึกดังกลาว  ตอมา นายชางแขวงการทางฉะเชิงเทราผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากเจาหนาที่เวนคืนไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปรับเงินคาทดแทนที่ดิน ผูฟองคดีไดไปรับเงิน
ดังกลาวและย่ืนอุทธรณขอเงินคาทดแทนเพ่ิม รวมทั้งขอใหจายเงินคาทดแทนที่ดิน ๒๕ ตารางวา 
ที่แบงหักเปนเขตทางเดิมดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดวินิจฉัย
อุทธรณโดยใหเพ่ิมเงินคาทดแทนอีกรอยละ ๕๐ สําหรับที่ดินเนื้อที่ ๕๕ ตารางวา สวนอีก  
๒๕ ตารางวา ซ่ึงแบงหักเปนเขตทางเดิมใหยกคําขอ เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวา  
ไมมีอํานาจพิจารณาที่ดินเนื้อที่ดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสาม 
เปนการใชอํานาจโดยไมชอบดวยกฎหมายและไมมีสิทธิที่จะดําเนินการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดี 
และภายหลังจากการเวนคืนไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีทั้งสามไดใชกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือการ



 
 
๗๐๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เวนคืนแตอยางใด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนการเวนคืนที่ดิน 
ของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีทั้งสามคืนที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดี และชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี ศาลปกครองชั้นตนมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา ผูฟองคดียื่นคํารองอุทธรณ
คําสั่งของศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งแกคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
เปนใหรับคําฟองในสวนที่ดินจํานวน ๒๕ ตารางวา ซ่ึงถูกแบงแยกเปนเขตทางเดิมไวพิจารณา  
ศาลปกครองชั้นตนจึงดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ชําระเงินคาเสียหายใหผูฟองคดี แตผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตน  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา จากการรังวัดสอบเขตของเจาหนาที่เวนคืน ปรากฏวา
ที่ดินของผูฟองคดี เน้ือที่จํานวน ๙๘ ตารางวา มีเน้ือที่บางสวนจํานวน ๘๐ ตารางวา อยูใน 
แนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฯ มีที่ดินสวนที่อยูนอกแนวเขตที่จะเวนคืนเนื้อที่  
๑๘ ตารางวา โดยทางหลวงบริเวณดังกลาวมีความกวาง ๑๐ เมตร ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแบงหัก
เน้ือที่จํานวน ๒๕ ตารางวา ซ่ึงเปนเขตทางเดิมออกจากเนื้อที่จํานวน ๘๐ ตารางวา โดยจายเงิน
คาทดแทนการเวนคืนใหผูฟองคดีเฉพาะเนื้อที่จํานวน ๕๕ ตารางวา จึงรับฟงไดวาที่ดินพิพาท
จํานวน ๒๕ ตารางวา เปนที่ดินสวนที่อยูในแนวเขตทางในระยะ ๑๐ เมตร เม่ือผูฟองคดีไมได 
ลงลายมือชื่อในบันทึกตกลงยินยอมโดยไมมีการทําสัญญาซ้ือขายเน่ืองจากผูฟองคดีเห็นวา
บันทึกดังกลาวมีเง่ือนไขแบงหักเปนเขตทางเดิม ๒๕ ตารางวา โดยไมมีการจายเงินคาทดแทน 
และไมมีหลักฐานการอุทิศที่ดินพิพาทใหเปนทางสาธารณประโยชน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจ 
แบงหักเปนเขตทางเดิมโดยไมมีคาตอบแทนได  อยางไรก็ตาม สวนที่ผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ คืนที่ดินใหแกผูฟองคดี น้ัน เห็นวา เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินพิพาทอยูในแนวเขตทาง
ระยะ ๑๐ เมตร  ดังน้ัน ที่ดินพิพาทจึงไมอาจกลับคืนมาเปนของผูฟองคดีไดดังเดิม หากศาล 
มีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดี ก็จะกระทบตอบริการสาธารณะ 
แมวาผูฟองคดีประสงคจะใชประโยชนในที่ดินมากกวาไดรับการชดใชคาเสียหายก็ตาม  ดังน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมตองคืนที่ดินใหแกผูฟองคดี แตตองชดใชราคาทรัพยสินรวมทั้งคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี เม่ือที่ดินที่ถูกเวนคืนมีราคาคาทดแทนตารางวาละ ๗๕๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตองชดใชราคาทรัพยสินใหผูฟองคดีในสวนที่ดินเนื้อที่ ๒๕ ตารางวา ในราคาตารางวาละ  
๗๕๐ บาท เชนกัน  นอกจากน้ี ผูฟองคดียอมไดรับความเสียหายจากการขาดประโยชนในการ
ใชที่ ดินเน้ือที่ ๒๕ ตารางวา ดังกลาว จึงควรกําหนดคาเสียหายในสวนนี้ใหแกผูฟองคดี 
รอยละ ๗๐ ของราคาคาทดแทนที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงควรชดใชคาสินไหมทดแทน 
ใหแกผูฟองคดี เปนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๘๗๕ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินให 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๐๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจํานวน ๓๑,๘๗๕ บาท คําขออ่ืนนอกจากน้ีใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๓๕/๒๕๕๖) 
 

  การที่กรมทางหลวงอนุญาตใหเจาของที่ดินมีสิทธิทําทางเชื่อมเขาออก
ทางหลวง โดยมีการสงวนสิทธิที่จะออกแบบแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมส่ิงกอสรางของ 
ผูขออนุญาตที่ไดรับอนุญาตทําไวใหเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของทางหลวง 
หรือเพื่อความปลอดภัยแกทางหลวง หรือเพื่อบํารุงรักษาทางหลวงประการใดก็ได  ทั้งน้ี 
กรมทางหลวงจะตองแจงใหผูที่ไดรับอนุญาตทราบลวงหนาในเวลาอันสมควร  ดังน้ัน 
เม่ือกรมทางหลวงจะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมส่ิงกอสรางก็ตองดําเนินการ
ภายใตข้ันตอนและเงื่อนไขที่กําหนดไว การที่กรมทางหลวงแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม
ส่ิงกอสรางของผูขออนุญาตโดยไมแจงใหผูขออนุญาตทราบลวงหนา จึงเปนกรณีที่ 
กรมทางหลวงไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวย
กฎหมาย กรมทางหลวงจึงตองดําเนินการทําทางเชื่อมเขาออกที่ดินตามที่เจาของที่ดิน
ไดรับอนุญาตใหเปนสภาพดังเดิม  

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินซึ่งอยูในความดูแลของแขวงการทางปทุมธานี ซ่ึงเปน
หนวยงานในสังกัดของกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) ผูฟองคดีไดยื่นคําขออนุญาตทําทางเช่ือม
เขาออกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ เพ่ือเปนทางเขาออกที่ดินของผูฟองคดี แขวงการทางปทุมธานี
ไดพิจารณาแลวอนุญาต ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหทําการฝงทอถมดินทําทางเชื่อมระหวางที่ดิน
ของผูฟองคดีกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ เพ่ือเปนทางเขาออกที่ดินของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงไดทําการฝงทอถมดินทําทางเชื่อมตามที่ไดรับอนุญาตและใชเปนทางเขาออกที่ดิน 
ของผูฟองคดีกับทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตลอดมา  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดทําการกอสราง 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ สายปทุมธานี-ลาดหลุมแกว-บางเลน (ตอน ๒) เปนทาง
มาตรฐานชั้นพิเศษ ๒ คันทาง ๔ ชองจราจร โดยในระหวางการกอสราง ไดมีการขุด ตัก ทําลาย
ทางเชื่อมและทอระบายน้ําในทางเชื่อมของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงผูอํานวยการ
สํานักงานบํารุงทางนนทบุรีซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดี ขอใหอธิบดีกรมทางหลวง
ดําเนินการใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูรับเหมาดําเนินการสรางถนนทางเชื่อมเขาที่ดินของผูฟองคดี
ใหคืนดีดังเดิมดวยคาใชจายของผูถูกฟองคดี หัวหนาหมวดการทางไทรนอยไดมีหนังสือถึง
ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทางนนทบุรี สรุปไดวา เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูฟองคดี 
เห็นควรนําทอเกาที่ร้ือออกจากการกอสรางสะพานขามทางแยกนําไปทดแทน และนําวัสดุที่ร้ือ
จากงานซอมผิวทางไปวางใหผูฟองคดี โดยใหผูฟองคดีเปนผูออกคาเครื่องจักร  ตอมา ผูฟองคดี 



 
 
๗๐๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีดําเนินการทําทางเชื่อมเขาออก
ที่ดินของผูฟองคดีกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ เพ่ือใหผูฟองคดีสามารถใชประโยชนได
ดังเดิม  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการอนุญาตใหผูฟองคดีทําทางเชื่อมเขาออกที่ดิน  
ผูถูกฟองคดีไดกําหนดเง่ือนไขในการออกคําส่ังอนุญาตไวโดยสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะออกแบบ
แกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสิ่งกอสรางของผูขออนุญาตที่ไดรับอนุญาตทําไวใหเหมาะสมกับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงของทางหลวง หรือเพ่ือความปลอดภัยแกทางหลวง หรือเพ่ือบํารุงรักษา 
ทางหลวงประการใดก็ได และในกรณีที่มีการแกไข ใหเปนหนาที่ของผูขออนุญาตที่จะตองปฏิบัติ
ตามที่ผูถูกฟองคดีสั่งใหแกไขเพ่ิมเติมโดยออกคาใชจายเองทั้งสิ้น  ทั้งน้ี ผูถูกฟองคดีจะไดแจง
ใหผูที่ไดรับอนุญาตทราบลวงหนาในเวลาอันสมควร แตถาหากอยูในสภาพการอันกอใหเกิด
ความไมปลอดภัยหรือสถานการณเรงดวนแลว ผูขออนุญาตจะตองแกไขโดยเร็วตามเวลา 
ที่ผูถูกฟองคดีกําหนด หรือยอมใหผูถูกฟองคดีเขาทําการแกไขเสียเองโดยยินยอมชดใชคางานนี้
ใหแกผูถูกฟองคดีดวย  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการบูรณะทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๔๖ โดยระหวางการกอสรางผูถูกฟองคดีกระทําการขุด ตัก ทําลายทอระบายน้ําอันเปนทางเชื่อม
เขาออกที่ดินของผูฟองคดีออกไป โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดดําเนินการแจงใหผูฟองคดี
ทราบลวงหนาใหดําเนินการแกไขทางเชื่อมเขาออกของที่ดินผูฟองคดีกอนที่จะไดบูรณะทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๓๔๖ แมวาจะมีการประกาศแจงใหประชาชนผูอยูอาศัยและผูใชทางในบริเวณ
ดังกลาวทราบถึงโครงการกอสราง ก็ไมอาจถือไดวาประกาศดังกลาวเปนการแจงใหผูฟองคดี
ทราบถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงการเชื่อมทางที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตแตอยางใด  อีกทั้ง  
การกอสรางทางหลวงดังกลาวไมปรากฏวามีเหตุอ่ืนใดที่จําเปนตองดําเนินการโดยเรงดวน  
จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีขุดตักทําลายทางเขาออกที่ดินของผูฟองคดีโดยไมปฏิบัติตามเง่ือนไข
ในการอนุญาตใหผูฟองคดีเชื่อมทาง จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายเน่ืองจากไมสามารถเขาออกสูทางหลวงไดดังเดิม จึงเปนการกระทําละเมิด
ตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดในผลแหงละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  สําหรับความรับผิดของผูถูกฟองคดีในกรณีน้ี เห็นวา ผูถูกฟองคดี
ตองดําเนินการทําทางเช่ือมเขาออกที่ดินของผูฟองคดีใหสามารถใชประโยชนไดดังเดิม ตามนัย
มาตรา ๔๓๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูถูกฟองคดีไดนําทอระบายน้ํา 
ที่ร้ือถอนออกไปมาวางทดแทนใหแกผูฟองคดี ไมอาจถือวาไดมีการเยียวยาความเสียหาย 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนตามความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับอยางแทจริง เน่ืองจากผูฟองคดี



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๐๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมสามารถใชทางเชื่อมเพ่ือเขาออกสูทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ ไดดังเดิม  พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีดําเนินการทําทางเชื่อมเขาออกที่ดินของผูฟองคดีกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๖ 
เพ่ือใหผูฟองคดีสามารถใชประโยชนไดดังเดิม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘๗/๒๕๕๖) 

 

 ๒) การใชอํานาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน 
 

  กรณีที่ขอเท็จจริงรับฟงไดวา การสรางฝายน้ําลนของกรมชลประทาน 
เปนเหตุใหเกิดนํ้าทวมที่ดินของราษฎร ถือเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการ 
ใชอํานาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน กรมชลประทานจึงตองชดใชคาเสียหาย 
จากการไมสามารถทําประโยชนในที่ดินที่ถูกนํ้าทวมน้ันใหแกเจาของที่ดิน                

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม ซ่ึงตั้งอยูบริเวณที่เดิมมีหนองน้ําสาธารณประโยชน  ในเวลาตอมา ราษฎร
ตําบลเวินพระบาทและบริเวณใกลเคียงประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร จึงรองขอใหตําบลเวินพระบาทและคณะกรรมการหมูบานเวินพระบาท  
พิจารณาจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือเก็บกักนํ้าใหราษฎรมีไวใชอุปโภคบริโภคในฤดูแลง หลังจากพิจารณา
แลวเห็นวา ลําหวยลาดเปนที่สาธารณประโยชนที่อยูติดกับหมูบานดังกลาว รวมทั้งยังมี 
หนองสาธารณประโยชนที่อยูติดกับลําหวยลาดเปนสถานที่เหมาะสมที่จะกอสรางฝายกักเก็บนํ้า  
อีกทั้ง ราษฎรที่อาศัยในบริเวณดังกลาวเห็นดวยและยินยอมใหกอสรางฝายนํ้าลนหวยลาด   
กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) จึงดําเนินการกอสรางฝายน้ําลนหวยลาดที่บริเวณปากน้ําโขง 
ตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม แลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๒๙  ตอมา เม่ือป 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูฟองคดีไดรองเรียนวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดี
ดําเนินการกอสรางฝายนํ้าลนหวยลาด เน่ืองจากที่ดินของผูฟองคดีถูกนํ้าทวมขังและไมสามารถ
ใชประโยชนจากการทํานาไดเต็มพ้ืนที่ จึงไดมีการสํารวจจุดที่ตั้งฝายน้ําลนหวยลาดและบริเวณ
ที่ดินพิพาท ปรากฏรายละเอียดดังน้ี บริเวณสรางฝายน้ําลนหวยลาด มีระดับสันฝาย + ๑๔๕.๐๐ 
ระดับผิวนํ้าบริเวณสันฝาย + ๑๔๔.๗๓ สวนบริเวณลําหวย ระดับพ้ืนที่นํ้าขังมีระดับผิวนํ้า  
+ ๑๔๔.๗๙ ระดับความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร และตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๗ เจาของที่ดินแปลงที่ ๕ 
(นาง ด.) ไดทําคันดินปดก้ันลําหวย โดยวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร จํานวน  
๒ แถว เปนทางระบายน้ํา มีระดับหลังคันดิน + ๑๔๕.๑๓ ระดับผิวนํ้าบริเวณคันดิน + ๑๔๔.๗๓ 
ระดับธรณีทอระบายน้ํา + ๑๔๔.๒๘ แตนํ้าไมไหลผานทอดังกลาวเนื่องจากมีขยะอุดกีดขวาง
หนาทอ ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงที่มีผลกระทบทําใหนํ้าทวมขังที่ดินของราษฎร แตผูฟองคดีเห็นวา  



 
 
๗๑๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกอสรางฝายน้ําลนหวยลาด จึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายจํานวน ๒๘๘,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด                  

  ขอเท็จจริงตามแผนที่พิพาทที่ปรากฏในคําใหการของผูถูกฟองคดี ซ่ึงแสดง 
จุดที่ตั้งฝายน้ําลนหวยลาดและบริเวณที่ดินพิพาทของผูฟองคดี เม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
ปรากฏวา ที่ดินของผูฟองคดีเปนพ้ืนที่ลุมต่ํา มีนํ้าทวมขัง และไมอาจทราบแนวเขตลําหวยลาด
กับที่ดินของผูฟองคดี โดยบริเวณลําหวยจุดที่ดินของนาง ด. ที่ไดมีการสรางทํานบดินตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๕๓๗ ยาว ๒๔ เมตร และมีทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒ แถว 
โดยบริเวณลําหวยจุดที่ดินของนาง ด. ที่มีการสรางทํานบดินปดลําหวยและมีทอระบายน้ําน้ัน 
วัดระดับผิวนํ้าหนาทํานบดินอยูในระดับ +๑๔๔.๗๓ ซ่ึงเปนระดับเดียวกับระดับผิวนํ้าบริเวณ
ฝายนํ้าลนหวยลาด และมีระดับต่ํากวาระดับผิวนํ้าในลําหวยลาดจุดหนาที่ดินของผูฟองคดี 
เพียงเล็กนอย ซ่ึงวัดระดับผิวนํ้าบริเวณดังกลาวไดระดับ +๑๔๔.๗๙ กรณีจึงยอมเห็นไดวาระดับผิวนํ้า
ที่วัดไดทั้งสองดังกลาวขางตนมีระดับใกลเคียงกัน  ฉะน้ัน ระดับผิวนํ้าในลําหวยลาดหนาที่ดิน
ของผูฟองคดีจึงเปนผลโดยตรงจากระดับนํ้าหนาฝายหรือจากการกักเก็บนํ้าของฝายน้ําลนหวยลาด  
นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดียังไดดําเนินการสํารวจบริเวณฝายน้ําลนหวยลาดและที่ดินพิพาทอีกคร้ัง 
เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ซ่ึงระดับผิวนํ้าบริเวณสันฝาย และบริเวณผิวนํ้าหนาฝาย รวมถึง
ระดับผิวนํ้าในพื้นที่นาที่เก่ียวของ มีระดับตางกันเล็กนอยเชนเดียวกัน  อีกทั้ง หลังจากมีการสราง
ฝายน้ําลนหวยลาด ที่ดินของผูฟองคดีใชประโยชนจากการทํานาไดเพียง ๒๐๐ ตารางวา 
ในขณะที่พ้ืนที่ที่เหลือไมสามารถใชทํานาไดเน่ืองจากนํ้าทวมขังตลอดป กรณีจึงเชื่อไดวา 
การกอสรางฝายน้ําลนหวยลาดและระดับนํ้าในฝายน้ําลนหวยลาดเปนเหตุใหเกิดนํ้าทวมในที่ดิน
ของผูฟองคดี สวนที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางวา นาง ด. ไดทําทํานบที่ดินปดก้ันลําหวย โดยวางทอ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร เปนทางระบายน้ําแตนํ้าไมไหลผานทอดังกลาว เน่ืองจาก 
มีขยะอุดกีดขวางหนาทอ จึงเปนเหตุทําใหเกิดนํ้าทวมขังที่ดินของผูฟองคดีน้ัน จากการสํารวจ
วัดระดับนํ้าบริเวณฝายน้ําลนหวยลาดและบริเวณที่ดินพิพาททั้งสองครั้งดังกลาวขางตน เห็นวา 
ระดับนํ้าที่กักเก็บในฝายน้ําลนหวยลาดมีผลทําใหเกิดนํ้าทวมที่ดินของผูฟองคดี ขณะที่การสราง
ทํานบที่ดินของนาง ด. ตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางน้ัน มิไดมีสวนทําใหระดับนํ้าในลําหวย
แตกตางไปจากระดับนํ้าที่กักเก็บโดยฝายน้ําลนหวยลาด ตลอดจนมิไดเปนเหตุใหเกิดนํ้าทวม 
ที่นาของผูฟองคดีแตอยางใด ขออางของผูถูกฟองคดีจึงมิอาจรับฟงได  ดังนั้น เม่ือการกอสราง
ฝายน้ําลนหวยลาดเปนเหตุนํ้าเออลนตลิ่งไปทวมที่ดินของผูฟองคดี เปนผลใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย จึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของ
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี และผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี และเม่ือ
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พิจารณาตามคําชี้แจงของเกษตรจังหวัดนครพนมวา เกษตรกรมีรายไดจากการปลูกขาวในพื้นที่
ตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน ประมาณ ๔,๑๗๔ บาท ตอไร หรือ ๑๐.๔๓ บาท ตอตารางวา 
และขอเท็จจริงปรากฏวาเดิมผูฟองคดีสามารถทํานาไดเต็มพ้ืนที่ ๑ ไร ๑ งาน ๘๐ ตารางวา  
แตเม่ือไดมีการกอสรางฝายนํ้าลนหวยลาด ผูฟองคดีทํานาในพื้นที่ไดเพียงบางสวน มีเน้ือที่
ประมาณ ๒๐๐ ตารางวา เทาน้ัน  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมสามารถทํานาในพื้นที่ของตนไดประมาณ 
๓๘๐ ตารางวา ผูฟองคดีจึงควรไดรับการชดใชคาเสียหายจากการที่ผูฟองคดีไมไดทํานาในพ้ืนที่
ดังกลาว ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันฟองคดี (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐)  
เปนเงินจํานวน ๓,๙๖๓.๔๐ บาท (๓๘๐ ตารางวา x ๑๐.๔๓ บาท)  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๓,๙๖๓.๔๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๘๖/๒๕๕๕) 

 

  การที่กรมชลประทานขุดลอกขยายลํานํ้าและทําถนนเลียบลํานํ้ารุกล้ํา
ที่ดินของเอกชน โดยที่เจาของที่ดินไมไดใหความยินยอมหรืออนุญาตใหกระทําได 
ประกอบกับไมมีการตรากฎหมายเพื่อเวนคืนที่ดินพิพาทดังกลาว ถือเปนการจงใจกระทํา
ตอเจาของที่ดินใหไดรับความเสียหายแกทรัพยสิน จึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย แมวาที่ดินสวนที่เหลือจะไดรับประโยชนจากการดําเนินการ
ดังกลาวก็ตาม กรมชลประทานก็ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกเจาของที่ดิน  
  สรุปขอเท็จจริง   
  กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ไดรับมอบหมายใหดําเนินการโครงการขุดลอก
และพัฒนาลุมนํ้าลําพะเนียงตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ เพ่ือแกไขปญหา
นํ้าทวม ภัยแลง เพ่ิมรายไดใหแกประชาชนบริเวณลุมนํ้าลําพะเนียง การกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร
และแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง โครงการดังกลาวเร่ิมตนตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๗ 
แตไมมีงบประมาณเพื่อจายคาทดแทนใหแกเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ ในการดําเนินงาน 
ตามโครงการดังกลาวปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดขุดลอกขยายลํานํ้าพะเนียงและสรางถนน 
เลียบลํานํ้ารุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย สําหรับที่ดินมีโฉนดเปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และสําหรับที่ดิน
ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โครงการขุดลอกและพัฒนาลํานํ้าพะเนียงและการสรางถนนเลียบลํานํ้าพะเนียง
มีผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีโดยมีอํานาจหนาที่ 
ตามกฎหมายในการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว ซ่ึงการขุดลอกขยายความกวางของลํานํ้า
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พะเนียงและกอสรางคันดินเปนถนนเลียบตลอดแนวสองฝงลํานํ้าพะเนียงนั้น ขอเท็จจริงรับกันวา
ไดมีการรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดี ในสวนที่ดินมีโฉนดถูกขุดลอกเปนลํานํ้าพะเนียงเนื้อที่ ๑ ไร  
๒ ตารางวา และกอสรางถนนเลียบลํานํ้าพะเนียงเน้ือที่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา รวมเปนเนื้อที่  
๑ ไร ๓ งาน ๗๔ ตารางวา และที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) ถูกขุดลอก 
เปนลํานํ้าพะเนียงเนื้อที่ ๑ ไร ๒ งาน ๕๒ ตารางวา และกอสรางถนนเลียบลํานํ้าพะเนียง 
เน้ือที่ ๑ ไร ๒ งาน ๓ ตารางวา รวมเปนเนื้อที่ ๓ ไร ๕๕ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๕ ไร ๒๙  
ตารางวา โดยผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจที่จะบุกรุก ยึดถือ หรือครอบครองที่ดินของผูฟองคดีได
โดยชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดี 
ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือไดมีการตกลงซ้ือขายที่ดินของผูฟองคดี
ดังกลาว และไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายท่ีจะขุดลอกเอาที่ดินของ 
ผูฟองคดีโดยวิธีอ่ืน ๆ  อีกทั้ง ไมปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงวาผูฟองคดีไดรับทราบและ
ยินยอมใหผูถูกฟองคดีขุดลอกขยายลํานํ้าพะเนียงและกอสรางถนนเลียบลํานํ้าพะเนียงรุกล้ํา
ที่ดินของผูฟองคดีแตอยางใด และแมวาที่ดินสวนที่เหลือของผูฟองคดีจะไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาลําน้ําพะเนียง  อีกทั้ง ที่ดินสวนที่ทําเปนถนน ผูฟองคดียังคงครอบครองและใชประโยชน
ในการสัญจรไปมาอยูน้ัน ก็ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูถูกฟองคดีจะบุกรุก ยึดถือ หรือครอบครอง
ที่ดินของผูฟองคดีได  ฉะน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีไดดําเนินการตามโครงการและเขาใชที่ดินของ 
ผูฟองคดีเพ่ือดําเนินการขุดลอกขยายลํานํ้าพะเนียงและกอสรางถนนเลียบลํานํ้าพะเนียงรุกล้ํา
ที่ดินของผูฟองคดีดังกลาว จึงเปนการจงใจทําตอผูฟองคดีใหไดรับความเสียหายแกทรัพยสิน 
การกระทําของผูถูกฟองคดีดังกลาวจึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูฟองคดีในฐานะผูเสียหาย 
ในผลแหงการละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายเพ่ือเปนการชดเชยท่ีดินที่เสียไปในการพัฒนาลํานํ้าพะเนียงดังกลาวได เม่ือที่ดิน 
ของผูฟองคดีถูกขุดลอกเปนลํานํ้าพะเนียงและทําเปนถนนเลียบลํานํ้าพะเนียง รวมทั้งสิ้น เน้ือที่  
๕ ไร ๒๙ ตารางวา หรือ ๒,๐๒๙ ตารางวา โดยที่ดินของผูฟองคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย 
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ในสวน
ของที่ดินตามโฉนดที่ดิน มีราคาตารางวาละ ๑๐๐ บาท และตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส. ๓) มีราคาตารางวาละ ๘๐ บาท ประกอบกับไมปรากฏวาในชวงเวลาดังกลาวไดมีการซ้ือขาย
ตามปกติในทองตลาดหรือมีราคาซ้ือขายที่ดินบริเวณใกลเคียงมาเปรียบเทียบ จึงตองถือวาราคา
ประเมินทุนทรัพยดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมเปนธรรมแลว โดยที่ดินของผูฟองคดีตามโฉนดที่ดิน
ถูกขุดลอกเปนลํานํ้าพะเนียงเน้ือที่ ๔๐๒ ตารางวา และกอสรางถนนเลียบลํานํ้าพะเนียงเนื้อที่ 
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๓๗๒ ตารางวา รวมเปนเนื้อที่จํานวน ๗๗๔ ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ตารางวาละ 
๑๐๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๗๗,๔๐๐ บาท และตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) 
ถูกขุดลอกเปนลํานํ้าพะเนียงเน้ือที่ ๖๕๒ ตารางวา และกอสรางถนนเลียบลํานํ้าพะเนียงเน้ือที่ 
๖๐๓ ตารางวา รวมเปนเนื้อที่จํานวน ๑,๒๕๕ ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ตารางวาละ 
๘๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๑๐๐,๔๐๐ บาท จึงมีความเสียหายที่คํานวณไดเปนเงินจํานวน 
๑๗๗,๘๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินจํานวน ๑๗๗,๘๐๐ บาทใหแกผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๘/๒๕๕๕ ที่ อ.๓๙๐/๒๕๕๕ ที่ อ.๔๗๐/๒๕๕๕  
ที่ อ.๕๔๑/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๘๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๔๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๘๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๕  
ที่ อ.๗๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๗/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๗๗/๒๕๕๖  
ที่ อ.๒๗๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๓๑๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๓๘๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๖๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๖๘/๒๕๕๖  
ที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๔๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๔๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๖๐/๒๕๕๖  
ที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๖ ที่ อ.๘๘๖/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๓๒/๒๕๕๗  
ที่ อ.๓๒๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๘๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๘๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๙๐/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๔๕/๒๕๕๗  
ที่ อ.๖๐๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๗  
ที่ อ.๖๑๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๘๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๗๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๘๕๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๑๔๖/๒๕๕๘  
ที่ อ.๒๖๒/๒๕๕๘ ที่ อ.๓๖๘/๒๕๕๘ ที่ อ.๓๖๙/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๘๙/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๙๒/๒๕๕๘  
ที่ อ.๕๙๓/๒๕๕๘ ที่ อ.๖๙๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๘๒๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 ๓) การใชอํานาจตามกฎหมายของกรมที่ดิน 
 

  กรณีที่ เจาพนักงานที่ ดินจดทะเบียนเพิกถอนรายการจดทะเบียน 
โอนกรรมสิทธ์ิในที่ ดินตามคําพิพากษาของศาลเนื่องจากเจาพนักงานบังคับคดี
ดําเนินการขายทอดตลาดโดยไมชอบ น้ัน  มิไดเกิดจากความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน
ในการจดทะเบียน ความเสียหายของผูขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินจึงเกิดจาก
ความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาด มิไดเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานที่ดิน
โดยตรง การกระทําของเจาพนักงานที่ดินจึงไมเปนการละเมิดตอผูขอจดทะเบียนฯ 
ประกอบกับไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดใหอํานาจคืนคาธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ เรียกเก็บโดยชอบแลวได   ดังน้ัน  กรมที่ ดินจึงไมจําตองคืน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน และไมจําตองชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูขอจดทะเบียนฯ 

  



 
 
๗๑๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดประมูลซ้ือที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๑๘ และเลขที่ ๓๕๒๒๑  
ที่ตําบลออนกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยที่ดินดังกลาวเปนของนาย ช. กับพวก 
และไดจํานองที่ดินไวกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ตอมา สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหมมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสันกําแพง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ดําเนินการจดทะเบียนโอนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวจากนาย ช. เปนผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงทําการจดทะเบียนที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดี แตผู จัดการมรดกของนาย ช. เห็นวา  
เจาพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินในราคาต่ําเกินควร จึงยื่นคํารองตอศาลจังหวัดเชียงใหม
ขอใหเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโดยมิชอบดังกลาว ศาลจังหวัดเชียงใหมทําการไตสวน 
คํารองแลวมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกลาว  หลังจากน้ัน สํานักงาน
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ และใหเพิกถอนรายการ 
จดทะเบียนนิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับที่ดินทั้งสองแปลง  ตอมา อธิบดีกรมที่ดินไดมีหนังสือแจงให
เพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดดําเนินการ
เพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหวางนาย ช. กับผูฟองคดี ผูรับมอบอํานาจ
ของผูฟองคดีจึงยื่นคําขอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหคืนเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน 
เปนเงินจํานวน ๒๐,๒๖๖ บาท แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีคําส่ังไมคืนเงินจํานวนดังกลาว
ใหผูฟองคดี เน่ืองจากเห็นวาการเก็บเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการ
โอนท่ีดินนั้นชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาวจึงอุทธรณและนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง เปนเงินจํานวน ๒๐,๒๖๖ บาท 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี                  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีซ้ือที่ดินมีโฉนดเลขท่ี ๓๕๒๑๘ และเลขที่ 
๓๕๒๒๑ ที่ตําบลออนกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จากการขายทอดตลาดของ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม และไดรองขอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
จากนาย ช. เปนผูฟองคดี จึงถือไดวาเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดิน  
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๑๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๐๓ วรรคหน่ึง๑ ประกอบกับมาตรา ๑๐๔ วรรคหน่ึง๒  
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ที่ใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตามราคาประเมิน 
ทุนทรัพย  ทั้งน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่ตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวใน
ขอ ๒ (๗) (ก)๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีน้ีมีการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมเปนเงินจํานวน ๒๐,๒๖๖ บาท จึงเห็นไดวา เปนการจัดเก็บคาธรรมเนียม
โดยชอบดวยกฎหมาย แมวาตอมาศาลจังหวัดเชียงใหมจะมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการขาย
ทอดตลาดท่ีดินทั้งสองแปลง ตลอดจนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําการจดทะเบียนเพิกถอนรายการ 
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว ซ่ึงเปนการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลจังหวัด
เชียงใหม มิใชเปนความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียนแตอยางใด การจดทะเบียน
เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมาย  
สําหรับกรณีของความเสียหายของผูฟองคดีซ่ึงเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาด
อันเปนขั้นตอนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีน้ัน มิไดเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยตรง ประกอบกับไมมีบทบัญญัตแิหงกฎหมายใดใหอํานาจคนืคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยชอบ
จากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจคืนคาธรรมเนียม 
หรือเยียวยาความเสียหายใหกับผูฟองคดีได  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําส่ังไมคืน 

                                                 
 ๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 มาตรา ๑๐๓ ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
หรือการทําธุระอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตอง 
ไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 มาตรา ๑๐๔ ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ห รือสิทธิครอบครองในที่ ดิน 
หรืออสังหาริมทรัพย ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพย
ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗     
 ขอ ๒ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๗) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

  (ก) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพยเรียกตามราคาประเมินทุนทรัพยตามที่คณะกรรมการกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด รอยละ ๒ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๗๑๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงแกผูฟองคดี 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว  ฉะนั้น เม่ือการออกคําสั่งไมคืนคาธรรมเนียมดังกลาวชอบดวยกฎหมาย 
การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมเปนการกระทําอันละเมิดตอผูฟองคดี ตามนัยมาตรา ๔๒๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงไมตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๔๑/๒๕๕๖) 
 

 ๔) การใชอํานาจตามกฎหมายของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

  การเขาครอบครองและทําประโยชนในที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ  
โดยไมมีเอกสารสิทธิ ทั้งที่รูอยูวาบริเวณดังกลาวจะมีการกอสรางอางเก็บนํ้า ถือไดวา
เปนการยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายซึ่งเกิดจากการกอสรางอางเก็บนํ้าเอง  
และไมอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนใดๆ จากหนวยงานของรัฐได 
  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีทั้งสองไดครอบครองและทําประโยชนปลูกสมเขียวหวานในที่ดิน 
หมูที่ ๖ บานหาดร่ัว ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ซ่ึงอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  
ตอเน่ืองมาจากบิดามารดา โดยไมมีเอกสารสิทธิในที่ดิน  ตอมา กรมพัฒนาที่ดิน (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑) ไดวาจางผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหดําเนินการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยทรายขาวหมูที่ ๖  
บานหาดรั่ว ตามสัญญาลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ จนกระท่ังเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ ไดเกิด 
นํ้าทวมพ้ืนที่ที่ผูฟองคดีทั้งสองไดครอบครองและทําประโยชนอยู เปนผลใหผูฟองคดีทั้งสอง
ไดรับความเดือดรอนเสียหายเน่ืองจากไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตในที่ดินไดตามปกติ ผูฟองคดี
ทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสอง  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา โครงการสรางอางเก็บนํ้าหวยทรายขาวไดมีการ
ดําเนินการมากอนที่ผูฟองคดีทั้งสองจะทําการปลูกสมเขียวหวานในพื้นที่พิพาท เม่ือผูฟองคดี 
ทั้งสองอางวาไดครอบครองที่ดินพิพาทตอเน่ืองมาจากบิดามารดา ผูฟองคดีทั้งสองจึงยอมรูถึง
ความเปนมาของการดําเนินโครงการสรางอางเก็บนํ้าดังกลาว แตผูฟองคดีทั้งสองยังดําเนินการ
ปลูกผลไมในที่พิพาททั้งที่ราษฎรอ่ืนไมปลูกแลว จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสองยอมรับความเสี่ยง
ในความเสียหายอันเกิดจากการกอสรางอางเก็บนํ้าหวยทรายขาวเอง การท่ีผูฟองคดีที่ ๑ 
กอสรางอางเก็บนํ้าหวยทรายขาวจึงมิใชเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอทําให 
ผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสอง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๑๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตอยางใด ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสอง  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๙-๙๐๐/๒๕๕๕) 

 

 ๕) การใชอํานาจตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

  กรณีที่เทศบาลนําถนนสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกันไปจัดทํา
เปนตลาดถาวร อันเปนการเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ 
ของแผนดินจากการใชประโยชนอยางหนึ่ง เปนอีกอยางหน่ึง เทศบาลตองปฏิบัติตาม
มาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และขอ ๔ ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติแผนดินสําหรับพลเมือง
ใชรวมกันจากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง เปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓  
หาไมแลวเทศบาลอาจตองรื้อถอนตลาดดังกลาว และทําถนนสาธารณประโยชนใหมีสภาพ
ดังเดิม                          
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสามประกอบกิจการคาขาย โดยมีรานคาตั้งอยูริมถนนเขื่อนขันธ 
ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก 
การกระทําของเทศบาลเมืองพระประแดง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่นําถนนสาธารณประโยชนดานหนารานคาของผูฟองคดีทั้งสองมาสราง 
เปนตลาดถาวรเพื่อใหประชาชนเชาจําหนายสินคา ผูฟองคดีทั้งสามจึงไดรองเรียนตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เพ่ือขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแปรหรือถอนสภาพถนนสาธารณประโยชนมาสราง
เปนตลาด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงวา ไมสามารถคนหาเอกสารหลักฐานดังกลาวไดเน่ืองจากได
ดําเนินการผานมาหลายปแลว  ตอมา จังหวัดสมุทรปราการไดแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ทําประชาคมผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพ่ือยืนยันการเปลี่ยนสภาพถนนเปนตลาด ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจึงไดดําเนินการดังกลาว โดยมีประชาชนลงมติเห็นชอบดวยเปนจํานวนสองรอยกวาเสียง  
หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดแจงใหจังหวัดสมุทรปราการทราบ แตขณะที่อยูระหวาง 
การพิจารณาของจังหวัดสมุทรปราการและกระทรวงมหาดไทย ผูฟองคดีทั้งสามไดนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรื้อถอนตลาดพิพาทออกไปจากถนน
สาธารณประโยชน และทําใหเปนถนนสําหรับประชาชนใชสัญจรไปมาตามเดิม  
 
 
 



 
 
๗๑๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา เดิมพ้ืนที่ถนนสาธารณประโยชนพิพาทมีสภาพเปนคลอง
สาธารณประโยชน (คลองลัดตะนง)  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยการอนุมัติของผูวาราชการจังหวดั
สมุทรปราการไดขอเปลี่ยนสภาพคลองสาธารณประโยชนเปนลานจอดรถและถนนสาธารณประโยชน
สําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน และแมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนราชการสวนทองถิ่น 
จะมีอํานาจหนาที่ในการดูแลถนนสาธารณประโยชนดังกลาว ตลอดจนมีอํานาจที่จะจัดใหมีตลาด
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดงได  ทั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๔ (๑)๔ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับขอ ๕ (๒)๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
แตการนําถนนสาธารณประโยชนพิพาทอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมือง 
ใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไปจัดทําตลาดถาวร 
เพ่ือใหประชาชนเชาทําการคาอันมีลักษณะเปนการจัดทําหรือหาประโยชนในทีดิ่นโดยการใหเชา
ไดน้ัน เปนกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจมอบหมายใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการหาผลประโยชนสําหรับบํารุงทองที่ ตามนัยแหงมาตรา ๑๑๗ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
 

                                                 
 ๔ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 

 (๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ขอ ๕ อํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ที่ดินตามขอ ๔ (๒) ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด และนายอําเภอ
ทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 ๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
   มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดิน ซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน 
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน  

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวาที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ  
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๗ ประมวลกฎหมายที่ดิน   
 มาตรา ๑๑ การจัดหาผลประโยชนซ่ึงที่ดินของรัฐตามนัยดังกลาวมาในมาตรากอนน้ี รัฐมนตรีจะมอบหมาย 
ใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชนสําหรับรัฐ หรือบํารุงทองถ่ินก็ได  ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๑๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยางไรก็ดี กอนที่จะดําเนินการเชนน้ันไดมาตรา ๘ วรรคสอง (๑)๘ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน 
ไดกําหนดไววา ตองมีการถอนสภาพที่ดินน้ันใหพนจากสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน โดยทําเปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเสียกอน ซ่ึงการจะ
ดําเนินการถอนสภาพเชนน้ันได ตองปรากฏวาไดมีการจัดหาท่ีดินสําหรับการจัดทําเปน 
ถนนสาธารณประโยชนแทนที่ดินแปลงเดิมเสียกอน และหากจะถอนสภาพโดยการจัดทําเปน
พระราชกฤษฎีกาก็จะตองปรากฏวาประชาชนไดเลิกใชถนนสาธารณประโยชนน้ันแลว หรือเปน
กรณีที่ถนนไมอยูในสภาพการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอีกตอไปโดยมิไดตกเปน
กรรมสทิธิ์ของผูอ่ืน เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา กอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะนําถนนสาธารณประโยชน
พิพาทมาจัดทําเปนตลาดถาวรนั้น ผูฟองคดีทั้งสามรวมทั้งประชาชนทั่วไปยังคงใชประโยชนจาก
ถนนสาธารณประโยชนที่พิพาทเปนถนนสัญจรและลานจอดรถ โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดมีการจัดหาที่ดินอ่ืนมาทําเปนลาดจอดรถและถนนสาธารณประโยชนใหประชาชนใชประโยชนแทน
แตอยางใด กรณีจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายที่จะใหมีการถอนสภาพโดยการจัดทํา
เปนพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา สําหรับกรณีการดําเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนสภาพ
การใชประโยชนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน จากการใช
เพ่ือสาธารณประโยชนอยางหน่ึงเปนอีกอยางหนึ่งน้ัน ขอ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันจากการใช
เพ่ือสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง เปนอีกอยางหน่ึง พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดไววา ผูขอจะตองเปน

                                                 
 ๘ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 มาตรา ๘                     ฯลฯ ฯลฯ     
 ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  
หรือเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใชประโยชน 
อยางอื่น หรือนําไปจัดเพ่ือประชาชนได ในกรณีดังตอไปน้ี 

 (๑) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาท่ีดินมาใหพลเมืองใชรวมกัน
แทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในที่ดินน้ัน หรือที่ดินน้ัน 
ไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว 
การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
จากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหน่ึง เปนอีกอยางหน่ึง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๔ การดําเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
จากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง เชน ถมคลองเปลี่ยนสภาพเปนถนน ผูขอจะตองเปน 
ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาไปใชเพื่อสาธารณประโยชน โดยใหยื่น 
คําขอเปนหนังสือตอจังหวัดซ่ึงที่ดินตั้งอยูพรอมเอกสารหลักฐานดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๗๒๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาไปใชเพ่ือ
สาธารณประโยชน โดยตองยื่นคําขอเปนหนังสือตอจังหวัดซ่ึงที่ดินตั้งอยูพรอมเอกสารหลักฐานนั้น 
ซ่ึงไมปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีการดําเนินการตามหลักเกณฑที่กฎหมายดังกลาว
กําหนดไวแตอยางใด และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําถนนสาธารณประโยชนพิพาทอันเปน 
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันไปจัดทําเปนตลาดถาวรเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมเปนคาเชาแผงขายสินคา อันเปนการจัดหาประโยชนในที่ดินของรัฐที่เปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน มิใชเปนการปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือสาธารณประโยชนใชรวมกัน เม่ือผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ยังมิไดดําเนินการถอนสภาพหรือเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินอันเปนสาธารณประโยชน
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน การดําเนินการดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงเปน 
การดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย และแมวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการทําประชาคม 
กับประชาชนและบุคคลทั้งหลายที่เก่ียวของ ก็หามีผลทําใหการใชประโยชนโดยทําเปนตลาดถาวร
ดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการใชประโยชนในที่ดินอันมีลักษณะสําหรับพลเมือง 
ใชรวมกันได รวมถึงการดําเนินการดังกลาวของผูถูกฟองคดีทั้งสองยังทําใหผูฟองคดีทั้งสาม 
ซ่ึงเปนผูที่อยูอาศัยในบริเวณที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินที่มีการนํามาจัดสรางตลาดถาวร
ดังกลาวน้ัน ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการไมอาจใชประโยชนในที่ดินดังกลาวได
ตามปกติ จึงถือเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย  พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการรื้อถอนตลาด และจัดทําลานจอดรถ รวมทั้งถนนสาธารณประโยชน
ใหมีสภาพเดิม ภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๒๘/๒๕๕๕) 
 

  กรณีที่มีผูมาใชบริการในตลาดสดของเทศบาลประสบอุบัติเหตุลมลง 
ศีรษะกระแทกถึงแกความตาย หากขอเท็จจริงรับฟงไดวาเทศบาลไดดําเนินการกอสราง
ปรับปรุงตลาดโดยใชวัสดุที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด และไดปฏิบัติถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดในการดําเนินกิจการตลาด รวมทั้งไมไดละเลยตอหนาที่ 
ในการบํารุงรักษาความสะอาดเรียบรอยของตลาดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ยอมไมอาจรับฟงไดวา
อุบัติเหตุดังกลาวเกิดจากการกระทําละเมิดของเทศบาล    
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ สามีของผูฟองคดีไดลมลงศีรษะกระแทกพ้ืน
ในตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุดซ่ึงเปนตลาดสดที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๒๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาบตาพุด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  ตอมา สามีของผูฟองคดีไดเสียชีวิตลง ซ่ึงจากผลการชันสูตร
พลิกศพปรากฏวา เสียชีวิตเนื่องจากเลือดคั่งในสมอง ผูฟองคดีเห็นวาสามีของผูฟองคดีเสียชีวิต
อันเปนผลมาจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจการตลาดสด
มาบตาพุด เน่ืองจากในการกอสรางอาคารตลาดสดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชกระเบื้องปูพ้ืนผิดประเภท
หรือไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในตลาดสด ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ในระหวางการพิจารณาคดี
ของศาลปกครองชั้นตน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดรวบรวมพยานหลักฐาน
จากการใหถอยคําของผูคาและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในตลาดสด และสรุปผลการสอบ
ขอเท็จจริงวา สาเหตุการตายไมไดเกิดจากการใชกระเบื้องปูพ้ืนที่ไมไดมาตรฐาน แตเกิดจาก
การที่ผูตายสะดุดตะแกรงเหล็กที่ครอบรางระบายน้ําลมลง ศีรษะกระแทกขอบแผงขายของ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวาจางบริษัทเอกชนกอสราง
ปรับปรุงตลาดสดมาบตาพุด ซ่ึงตามแบบแปลนของสํานักการชางไดกําหนดใหปูพ้ืนตลาดสด
ดังกลาวดวยกระเบื้องเซรามิคขนาด ๑๒ × ๑๒ น้ิว โดยกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะอนุมัติให
ดําเนินการดังกลาว สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบตลาดได
เลือกใชกระเบื้องยี่หอ COTTO รุน WINDY YELLOW มีคากันลื่นที่ระดับ ๙ เปนวัสดุปูพ้ืนตลาด 
โดยกระเบื้องดังกลาวเปนวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงาย และสามารถนําไป 
ปูพ้ืนตลาดได กรณีจึงถือไดวา การใชอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการกอสรางปรับปรุงตลาดสด
มาบตาพุดน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๖ (๔)๑๐ 
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว  นอกจากน้ี จากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ก็ไมปรากฏวาหลังจากเปดตลาดสดมาบตาพุดแลวมีการรองเรียนกรณีผูประกอบการหรือ
ผูใชบริการเกิดเหตุลื่นลมและไดรับบาดเจ็บในตลาด ประกอบกับผูที่อยูในเหตุการณไดใหการ 

                                                 
 ๑๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๖ อาคารส่ิงปลูกสรางสําหรับผูขายของตองมีและเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปน้ี 

     ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดงายและไมมีนํ้าขัง 

     ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๗๒๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงวา ในวันเกิดเหตุเห็นสามีของผูฟองคดีเดินแบบคนแก แลวสะดุด
รางระบายน้ําที่เปนตะแกรงเหล็ก โดยเทาซายขัดอยูกับตะแกรงเหล็กและรองเทาก็ยังติดอยูใน
ตะแกรงเหล็กน้ัน ในขณะที่ลมสามีของผูฟองคดีพยายามจะจับแผงขายของบริเวณนั้นแตจับไมทัน 
ศีรษะจึงกระแทกกับแผงขายของ โดยวันเกิดเหตุพ้ืนตลาดมีสภาพแหงและไมเปยกนํ้าแตอยางใด 
เม่ือบุคคลที่ใหถอยคําดังกลาวไมมีความขัดแยงหรือมีเรื่องโกรธเคืองกับสามีของผูฟองคดีมากอน 
จึงมีนํ้าหนักเชื่อถือได  อีกทั้ง ไมมีพยานหลักฐานอ่ืนที่จะรับฟงไดวาการเลือกใชกระเบื้องดังกลาว
เปนสาเหตุโดยตรงที่ทําใหสามีของผูฟองคดีลื่นลม  นอกจากน้ี สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเปนผูรับผิดชอบดูแลกิจการตลาด ไดทํา
สัญญาวาจางพนักงานรักษาความสะอาด ๒ คน ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดคอยดูแล
ทําความสะอาดตลาดสดอยูเปนประจํา จึงไมอาจถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ละเลยตอหนาที่ในการดูแล
รักษาความสะอาดของตลาดตามที่บัญญัติไวในขอ ๒๔๑๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แตอยางใด เม่ือรับฟงไดวาการเสียชีวิต 
ของสามีของผูฟองคดีเกิดจากอุบัติเหตุโดยทั่วไป มิไดเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัด จึงไมตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๐๖/๒๕๕๘) 

 

  ในการปรับปรุงพื้นถนนเพื่อปองกันปญหานํ้าทวมน้ัน การยกระดับถนน
และทอระบายนํ้าใหสูงกวาเดิมถือเปนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
จัดทําบริการสาธารณะ เม่ือการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีเหตุผล เหมาะสม 
พอสมควรแกเหตุ และเปนประโยชนตอประชาชนผูอยูอาศัยสวนใหญในบริเวณถนน
ดังกลาวแลว แมจะมีผูที่ไดรับความเสียหายจากการที่นํ้าทวมขังหนาบาน เน่ืองจากถนน

                                                 
 ๑๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาดประเภทท่ี ๑ ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอย 
ภายในตลาดใหถูกตองตามสุขลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 (๑) บํารุงรักษาโครงสรางตาง ๆ ภายในตลาด ไดแก ตัวอาคาร อุปกรณตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ พัดลม  
ทอนํ้าประปา เปนตน ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 

 (๒) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยที่ไมร่ัวซึม และมีฝาปดประจําทุกแผง จัดใหมีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาด 
เปนประจํา และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมใหถูกสุขลักษณะเสมอ 

 (๓) จัดใหมีการทําความสะอาดตลาดเปนประจําทุกวัน และลางตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอยางนอยเดือนละ  
๑ คร้ัง 

 (๔) จัดใหมีการดูแลความสะอาดของหองนํ้า หองสวม ที่ถายปสสาวะ บอดักมูลฝอย บอดักไขมัน และระบบบําบัด
นํ้าเสียใหใชการไดดีตลอดเวลา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๒๓      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีระดับความสูงที่เพิ่มข้ึน ก็เปนผลกระทบโดยปกติธรรมดาในการปรับปรุงพื้นถนน 
เพื่อปองกันนํ้าทวม กรณีจึงถือวาการดําเนินการดังกลาวชอบดวยหลักความไดสัดสวน
ของการกระทําทางปกครองและไดดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชน
ของเอกชนแลว จึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทําละเมิด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดพรอมบานในซอยวัฒนานนท ๑ 
ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยผูฟองคดีอาศัยอยูในบาน 
หลังดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปจจุบัน ซ่ึงเดิมซอยวัฒนานนท ๑ ที่ผูฟองคดี 
อาศัยอยูน้ัน เปนซอยที่แยกมาจากถนนสรณคมนซ่ึงแยกมาจากถนนสรงประภาอีกทอดหน่ึง  
ในเวลาตอมา ไดมีการตัดถนนซอยกํานันปงแยกจากถนนสรงประภาคูขนานกับถนนสรณคมน 
เปนเหตุใหถนนซอยกํานันปงมีระดับสูงกวาซอยวัฒนานนท ๑ และมีการรองเรียนจากประชาชน
ผูอยูอาศัยในซอยวัฒนานนท ๑ วาถนนในซอยดังกลาวมีนํ้าทวมขังเวลาฝนตก  ตอมา 
สํานักงานเขตดอนเมือง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไดปรับปรุงซอยวัฒนานนท ๑ ฝงตะวันออก 
แยกซอยกํานันปง เปนถนนแอสฟลตคอนกรีตสูงจากพ้ืนถนนเดิม ๓๕ เซนติเมตร ซ่ึงเปนเหตุให
ถนนในซอยวัฒนานนท ๑ มีระดับสูงกวาบานของประชาชนสวนมากที่อาศัยอยูในซอยดังกลาว 
รวมทั้งบานของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการปรับปรุงดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ตองเชาที่จอดรถในระหวางการกอสราง และตองปรับปรุงถนน
บริเวณประตูร้ัวหนาบานใหสูงเทากับถนนที่กอสรางใหม รวมทั้งวางทอระบายน้ําและวาง 
ประตูร้ัวใหม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกัน
ชดใชเงินคาเสียหายดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนถนนพิพาทและวางทอระบายน้ํา  
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๙ (๑)๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ มิไดเปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของผูฟองคดี รวมถึงการใชสอยทรัพยสิน 
ของผูฟองคดี โดยผูฟองคดียังคงมีสิทธิในทรัพยสินและสามารถใชสอยทรัพยสินไดเชนเดิม 

                                                 
 ๑๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร
ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

 (๑) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  ทั้งน้ี ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอื่น 
ที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร 

ฯลฯ            ฯลฯ 



 
 
๗๒๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพียงแตในกรณีของผูฟองคดีอาจไดรับผลกระทบจากการที่พ้ืนหนาบานบริเวณที่จอดรถของตน 
มีระดับต่ํากวาพ้ืนถนนที่ปรับปรุงเทาน้ัน ซ่ึงมิไดกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิ 
ในทรัพยสินของผูฟองคดีแตอยางใด การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมิไดเปนการฝาฝน 
ตอมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง๑๓ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง๑๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐  นอกจากนี้ จุดประสงคในการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็เพ่ือใหระดับของ 
พ้ืนถนนพิพาทและทอระบายน้ําของถนนมีระดับสูงขึ้นจนเสมอกับถนนซอยกํานันปงเพ่ือปองกัน 
นํ้าทวมเม่ือฝนตก โดยที่ไมปรากฏวามีระดับความสูงเกินกวามาตรฐานความสูงของถนนในเขต
กรุงเทพมหานครของเขตดอนเมืองแตอยางใด ซ่ึงหากการปรับปรุงพ้ืนถนนดังกลาวไมยกระดับ
ถนนและทอระบายน้ําใหสูงกวาเดิมใหเสมอกับถนนซอยกํานันปงก็จะเปนเหตุใหไมอาจปองกัน
นํ้าที่จะไหลจากถนนซอยกํานันปงซ่ึงมีระดับที่สูงกวาลงมาทวมซอยวัฒนานนท ๑ ฝงตะวันออก
และจะทวมบานซ่ึงมีความสูงระดับเดียวกับพ้ืนถนนซอยวัฒนานนท ๑ ฝงตะวันออกได รวมถึง
ไมสามารถระบายนํ้าจากถนนซอยพิพาทออกไปสูถนนซอยกํานันปงได เน่ืองจากระดับ 
ทอระบายน้ําต่ํากวาระดับทอระบายน้ําของถนนซอยกํานันปงอันจะเปนเหตุใหการแกไขปญหา 
ไมอาจบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทําบริการสาธารณะได การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงเปนการดําเนินการที่มีเหตุผล มีความเหมาะสม พอสมควรแกเหตุ และเปนการกระทํา 
เพียงเทาที่จําเปนเพ่ือที่จะปองกันนํ้าทวมขังไดอยางมีประสิทธิภาพ กรณีจึงมิอาจถือไดวา 
การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  อีกทั้ง เม่ือพิจารณาถึงหลักความไดสัดสวน
ของการกระทําทางปกครองที่กําหนดใหหนวยงานทางปกครองเลือกใชมาตรการในการจัดทํา
บริการสาธารณะที่สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง โดยใหเกิดผลเสียหาย
ตอประชาชนนอยที่สุดเพียงเทาที่จําเปนนั้น เม่ือกรณีตามขอเท็จจริง การดําเนินการของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนประโยชนตอประชาชนผูอยูอาศัยโดยสวนใหญในซอยพิพาท แมผูฟองคดี
จะไดรับความเสียหายจากการที่พ้ืนถนนมีระดับความสูงเพ่ิมขึ้นจนเปนผลใหนํ้าทวมขังพ้ืนที่
                                                 
 ๑๓-๑๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทาน้ัน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก 
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ี  
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๒๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บริเวณหนาบานของผูฟองคดี แตก็เปนผลกระทบโดยปกติธรรมดาที่เกิดจากการปรับปรุง 
พ้ืนถนนที่มีการยกระดับพ้ืนถนนและทอระบายน้ําใหสูงกวาเดิม ซ่ึงถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับ
ความเสียหายเปนพิเศษแตกตางจากผูที่ไดรับผลกระทบจากการปรับปรุงถนนโดยทั่วไปแตอยางใด  
อีกทั้ง ผูฟองคดีก็ไดรับประโยชนจากการปรับปรุงถนนดังกลาวดวยเชนกัน จึงเปนไปตาม 
หลักความไดสัดสวนของการกระทําทางปกครองและไดดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะ 
กับประโยชนของเอกชน  ดังนั้น จึงไมอาจถือไดวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๙/๒๕๕๖) 

 

  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับอนุญาตจากกรมทางหลวง 
ใหกอสรางทางเทาโดยกําหนดเงื่อนไขใหเวนทางเขาออกบานซึ่งไดรับอนุญาตจาก 
กรมทางหลวงที่มีอยูเดิม การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกอสรางทางเทา
โดยไมเวนทางเขาออกของเจาของที่ดินที่ไดรับอนุญาต จึงเปนการกระทําที่ผิดเงื่อนไข
ตามหนังสืออนุญาต และเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือการกระทําดังกลาว
ทําใหเจาของที่ดินไดรับความเสียหายโดยเสียสิทธิในการใชทางเขาออกไดตามปกติ 
และตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน การสรางทางเทาดังกลาวจึงเปนการกระทําละเมิดตอ
เจาของที่ดิน จึงตองรื้อแกไขทางเทาดังกลาวโดยเวนทางเขาออกตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
และชดใชคาเสียหายจากการที่เจาของที่ดินตองทําทางเขาออกใหมทดแทนทางเขาออก
เดิมที่ถูกปดไป 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสี่ปลูกบานพักอาศัยและคาขายอยูในที่ดินโดยมีแนวเขตดาน 
ทิศตะวันออกติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ (สงขลา-นครศรีธรรมราช) ซ่ึงเปนทางหลวง 
๔ ชองจราจร มีเกาะกลางถนน มีคูระบายน้ําทั้งสองขางทาง ลึกประมาณ ๑ เมตร โดยผูฟองคดี
ทั้งสี่ไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการแขวงการทางสงขลาเพ่ือทําทางเชื่อมเขาออกบานโดยการ 
ฝงทอระบายน้ํา บอพักนํ้า และปรับไหลทางโดยใชคาใชจายของตนเอง  ตอมา องคการบริหาร 
สวนตําบลสนามชัย (ผูถูกฟองคดี) ไดรับอนุญาตจากแขวงการทางสงขลาใหทําทางเชื่อม 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือขออนุญาตแขวงการทางสทิงพระ
สรางทางเทาริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ตอนทางแยกเขาระโนด-สทิงพระ เม่ือไดรับอนุญาต
จากผูอํานวยการแขวงการทางสงขลาแลว ผูถูกฟองคดีไดปรับปรุงทางเทาทั้งสองขางถนน  
โดยฝงบานและรานคาของผูฟองคดี ทั้งสี่ผูถูกฟองคดีไดใชวัสดุเดิมที่ผูฟองคดีทั้งสี่ทําไว เชน  
ทอระบายน้ํา บอพักนํ้า เปนวัสดุในการกอสราง แตปรากฏวาขอบทางเทาที่ผูถูกฟองคดีกอสราง



 
 
๗๒๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สูงกวาระดับไหลทางเดิมและปดก้ันทางเขาออกบานของผูฟองคดีทั้งสี่ เปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสี่
ไมสามารถนํารถเขาออกไดเชนเดิม ผูฟองคดีทั้งสี่ขอใหผูถูกฟองคดีดําเนินการแกไขโดยเวน
ทางเขาออกใหเหมือนเดิมและใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย แตผูถูกฟองคดีไมดําเนินการ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีร้ือแกไขทางเทา
บริเวณหนาบานผูฟองคดีทั้งสี่แลวทําทางเขาออกบานของผูฟองคดีทั้งสี่ใหมีสภาพตามที่ 
ผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับอนุญาตจากแขวงการทางสงขลาเดิม และผูฟองคดีที่ ๑ ขอคาวางทอระบายน้ํา
และบอพักนํ้า จํานวน ๖,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีที่ ๒ ขอคาวางทอระบายน้ําและบอพัก จํานวน 
๑๕,๖๐๐ บาท คาถมผิวถนน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท คาวัสดุทําทางเขาบาน จํานวน ๖,๐๐๐ บาท 
ผูฟองคดีที่ ๓ ขอคาวางทอระบายน้ําและบอพักนํ้า จํานวน ๑๔,๓๐๐ บาท และผูฟองคดีที่ ๔  
ขอคาวางทอระบายน้ําและบอพักนํ้า จํานวน ๑๔,๓๐๐ บาท  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   การที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยการกอสรางทางเทาริมทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๘ น้ัน ผูถูกฟองคดีไดขออนุญาตตอแขวงการทางสงขลา และผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดอนุญาตใหผูถูกฟองคดี
กอสรางทางเทาริมทางหลวงตามเงื่อนไขที่แขวงการทางสงขลากําหนดตามหนังสืออนุญาต  
โดยมีเง่ือนไข ขอ ๑ กําหนดวาหามเปดทางเขาออกบานเรือนริมเขตทางหลวงบริเวณที่ขออนุญาต 
เวนแตทางเขาออกที่ไดรับอนุญาตจากกรมทางหลวงหรือทางสาธารณะที่มีอยูเดิม เม่ือผูฟองคดี
ทั้งสี่ไดรับอนุญาตจากแขวงการทางสงขลาใหกอสรางทางเขาออกกวางประมาณ ๓-๔ เมตร 
เพ่ือเชื่อมตอบานพักกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ได ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนเวลา
กอนที่ผูถูกฟองคดีจะดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนในป พ.ศ. ๒๕๕๑ แตในการกอสรางทางเทา
ที่พิพาทนี้ ผูถูกฟองคดีกลับดําเนินการกอสรางทางเทาดังกลาวโดยมิไดเวนชองทางเขาออก
บานพักของผูฟองคดีทั้งสี่ไว การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนการกระทําการผิดเง่ือนไข 
ที่กําหนดตามหนังสืออนุญาตของแขวงการทางสงขลา การกอสรางปรับปรุงทางเทาพิพาทจึง 
ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือการกระทําดังกลาวทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
เพราะเสียสิทธิในการใชทางเขาออกบานพักไดตามปกติตามที่แขวงการทางสงขลาไดอนุญาตไว 
และยังเปนเหตุใหผูฟองคดีที่ ๒ ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นอีก กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดตอ 
ผูฟองคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิด
ในผลแหงการกระทําละเมิดทีเ่กิดขึน้กับผูฟองคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาการกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ไมเวนทางเขาออกบานพักของผูฟองคดีทั้งสี่เปนการดําเนินการที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีจึงตองรื้อแกไขทางเทาดังกลาวเฉพาะบริเวณชองทางเขาออกบานพัก



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๒๗      
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ของผูฟองคดีทั้งสี่ตามที่ไดรับอนุญาตจากแขวงการทางสงขลาเดิมเทาน้ัน ซ่ึงไมไดทําใหทางเทา
ดังกลาวตองเสียประโยชนไปทั้งหมด  อยางไรก็ดี สําหรับคาเสียหายจากการวางทอระบายน้ํา 
บอพักนํ้า และการถมผิวถนน รวมทั้งคาวัสดุจากการทําทางขึ้นบนทางนั้น แมผูฟองคดีทั้งสี่ 
จะเปนผูตองออกคาใชจายในการกอสรางดังกลาวเอง แตเปนการกระทําในเขตทางหลวงแผนดิน
เพ่ือประโยชนของผูฟองคดีทั้งสี่และประชาชนโดยทั่วไป จึงถือเสมือนเปนการเสียสละทรัพย 
ของผูฟองคดีทั้งสี่เพ่ือประโยชนสาธารณะ  อีกทั้ง เม่ือผูถูกฟองคดีไดจัดทําทางเทาแลว ผูฟองคดี
ทั้งสี่และประชาชนโดยทั่วไปก็ยังใชประโยชนไดเหมือนเดิม ผูฟองคดีทั้งสี่จึงไมอาจเรียก
คาเสียหายสําหรับการกอสรางทางเขาออกที่ไดทําไปแลวกอนที่ผูถูกฟองคดีจะกอสรางทางเทา
ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ได แตสําหรับคาวัสดุทําทางเขาบานของผูฟองคดีที่ ๒ 
จํานวน ๖,๐๐๐ บาท น้ัน เห็นวา ผูฟองคดีที่ ๒ จําเปนตองทําทางเขาออกใหมเพ่ือใหรถยนต
สามารถเขาออกบานเรือนที่พักอาศัยไดตามเดิมภายหลังจากผูถูกฟองคดีทําทางเทาริมทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๘ แลว จึงเปนคาเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังที่ผูฟองคดีที่ ๒ ไดจายไป 
อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงตองจายคาสินไหมทดแทน
จํานวน ๖,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีที่ ๒  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีร้ือแกไขทางเทาบริเวณหนาบาน
ผูฟองคดีทั้งสี่แลวทําทางเขาออกบานของผูฟองคดีทั้งสี่ใหมีสภาพตามที่ผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับอนุญาต
จากแขวงการทางสงขลาเดิม และจายคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๖,๐๐๐ บาท ใหแก 
ผูฟองคดีที่ ๒ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๐/๒๕๕๖) 

 

  กรุงเทพมหานครมีอํานาจเกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร ตามมาตรา ๘๙ (๗) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในอันที่จะ
กําหนดแบบแปลนและแบบรูปของทางบกที่จะทําการกอสรางใหไดมาตรฐานทาง
วิศวกรรม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งรวมถึงการกําหนดแบบและแกไขรูปแบบ
ในการกอสรางสะพานดวย  ดังน้ัน การที่กรุงเทพมหานครแกไขแบบแปลนสะพาน 
ใหสูงข้ึน ทําใหมีเชิงลาดสะพานยาวขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณ
ดังกลาว โดยไมปรากฏวาแบบกอสรางดังกลาวไมถูกตองตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 
และการดําเนินการแกไขรูปแบบก็ไดดําเนินการถูกตองตามระเบียบข้ันตอนของ 
ทางราชการ และตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘  ประกอบกับ
การกอสรางสะพานก็ไดกระทําบนที่ดินสาธารณะโดยไมไดรุกล้ําที่ดินของเอกชน แมวา
จะมีเจาของที่ดินที่ไดรับผลกระทบหรือไดรับภาระจากการกอสรางสะพานเน่ืองจากทําให
ที่ดินถูกบดบัง แตเม่ือที่ดินสวนที่ถูกบดบังเปนเพียงที่ดินสวนนอย  อีกทั้ง เจาของที่ดิน 
ก็ไดรับประโยชนจากการขยายถนนเนื่องจากมีที่ ดินสวนที่ติดถนนเปนสวนใหญ  



 
 
๗๒๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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เม่ือคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและประโยชนที่เจาของที่ดินดังกลาวไดรับแลว การแกไข
แบบแปลนการกอสรางสะพานและการดําเนินการกอสรางสะพานดังกลาวจึงไมเปน 
การละเมิดในอันที่จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกเจาของที่ดิน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๐ ทางราชการไดกอสรางถนนนิมิตใหมเปนถนนลาดยาง 
ตัดผานที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ ทําใหที่ดินดังกลาวถูกแบงเปน ๒ แปลง คือ แปลงดานทิศตะวันตก
และแปลงดานทิศตะวันออกของถนนนิมิตใหม ในชวงแรกที่มีการกอสรางถนนนิมิตใหม 
ไดกอสรางถนนเพียง ๒ ชองจราจร กวางประมาณ ๗ เมตร มีไหลทางกวางขางละประมาณ ๑ เมตร 
รวมกวางประมาณ ๙ เมตร และมีการกอสรางสะพานขามคลองสามมีความกวางเทากับพ้ืนผิวถนน 
ยาวประมาณ ๑๒ เมตร  ตอมา กรุงเทพมหานคร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร และ
สํานักงานเขตคลองสามวา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลําดับ) ไดจัดทําโครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนนิมิตใหม มีการขยายถนนเขตทางกวาง ๓๐ เมตร ผิวจราจร ๖ ชอง มีเกาะกลาง 
ทางเทากวางดานละ ๓ เมตร พรอมกับขยายสะพานขามคลองสามใหมีความกวางเทากับพ้ืนผิวถนน 
และมีการแกไขสัญญาเพ่ิมเติม ในชวงระหวางการกอสรางประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ในขณะนั้น ไดมีหนังสือรองขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
แกไขรูปแบบการสรางสะพานขามคลองสามใหสูงขึ้นเพ่ือใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง
สามารถเขาออกไดสะดวก และสามารถนํารถบรรทุกพืชผลการเกษตรของประชาชนออกมา 
ขายได โดยใหมีจุดกลับรถใตสะพาน (U–TURN) และผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดพิจารณา
เห็นชอบและอนุมัติใหแกไขแบบกอสรางสะพานขามคลองสามใหมีความสูง ๓.๕๐ เมตร และให
กอสรางถนนซึ่งจะตองทําการเวนคืนที่ดินขางสะพานเพิ่มอีกขางละประมาณ ๕ เมตร ผูถูกฟองคดี
ทั้งสามจึงไดดําเนินการกอสรางสะพานขามคลองสามตามแบบใหมจนแลวเสร็จ โดยในการ
ดําเนินการกอสรางผูถูกฟองคดีทั้งสามไดร้ือยายเสาไฟฟาเดิมและปกเสาไฟฟาใหมรุกล้ําที่ดิน
ของผูฟองคดีทั้งสี่ ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวาการดําเนินการปรับปรุงขยายถนนนิมิตใหมของผูถูกฟองคดี
ทั้งสามรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ และการกอสรางสะพานขามคลองสามบดบังหนาที่ดินของ 
ผูฟองคดีทั้งสี่ทําใหไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใชคาเสียหายในการสรางถนนรุกล้ําเขามาในที่ดิน เน้ือที่ประมาณ 
๒ ไร เปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคาเสียหายในกรณีที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่ราคาลดลง 
จากการสรางสะพานเปนเงิน ๓๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนคาเสียหายทั้งหมด ๓๖๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
และใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรื้อถอนเสาไฟฟาออกไปจากท่ีดินของผูฟองคดีทั้งสี่ และปรับที่ดิน 
ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดกอสรางเปนถนนชั่วคราว (ทางเบี่ยงจราจร) ทั้งสองเสนใหอยูในสภาพเดิม 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๒๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดประสานงานกับ 
การไฟฟานครหลวงเขตมีนบุรีทําการร้ือยายเสาไฟฟาที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีเรียบรอยแลว   
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ตามแบบกอสรางของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในสวนของถนน 
เชิงลาดสะพานเพื่อใชเปนทางกลับรถ (U–TURN) ไดระบุไววา ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทําใหไมสามารถ
กอสรางได ประกอบกับราษฎรในบริเวณที่พิพาทจํานวน ๖ ราย ไดใหการตอศาลวา ประชาชน 
ที่อยูอาศัยในพื้นที่ริมคลองสามและบริเวณใกลเคียงไดชวยกันบริจาคทรัพยเพ่ือสรางถนนดิน 
สําหรับใชเปนทางกลับรถ และเปนทางเขา-ออกทั้งดานตะวันออกและดานตะวันตกของสองขาง 
ถนนนิมิตใหมชวงบริเวณเชิงลาดสะพานขามคลองสาม ปรากฏตามบันทึกถอยคํา (ป.ค.๑๔) 
ประกอบกับพยานบุคคลบางสวนที่ชี้แจงขอเท็จจริงตอศาลก็ไมมีผูใดยืนยันวาผูถูกฟองคดีทั้งสาม
เปนผูดําเนินการกอสราง จึงมีเหตุที่ควรเชื่อไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสามมิไดเปนผูสรางถนนดิน 
เพ่ือเปนทางกลับรถ (U–TURN) ตามที่ผูฟองคดีทั้งสี่กลาวอางแตอยางใด สําหรับในสวนของ
ถนนซ่ึงเปนทางชั่วคราว (ทางเบี่ยงจราจร) น้ัน เห็นวา ในการขยายถนนนิมิตใหมและสะพาน 
ขามคลองสาม ผูถูกฟองคดีทั้งสามใชการจัดทางเบี่ยงจราจรโดยวิธีกอสรางสะพานดานขาง 
ทั้งสองขางกอน ซ่ึงในขณะกอสรางใหรถวิ่งบนถนนและสะพานเดิม เม่ือกอสรางสะพานดานขาง
เสร็จแลวจึงเบี่ยงจราจรไปวิ่งบนสะพานที่กอสรางเสร็จ แลวจึงทําการทุบร้ือทิ้งสะพานเดิม 
ซ่ึงอยูสวนกลางออก และทําการกอสรางสะพานสวนกลางใหมมาเช่ือมตอกับสะพานดานขาง 
ทั้งสองขางที่กอสรางเสร็จแลว  ดังน้ัน ในสวนของประชาชนทั่วไปผูใชทางดังกลาวจึงสามารถ 
ใชสะพานเดิมหรือสะพานที่กอสรางเสร็จ แลวแตกรณี ในการสัญจรไปมาได คงมีแตราษฎร 
ที่มีบานพักอาศัยอยูในบริเวณคลองสามเทาน้ันที่อาจมีปญหาในการเขาออกถนนนิมิตใหม  
จึงทําถนนชั่วคราวเชื่อมตอกับถนนนิมิตใหมในขณะที่มีการกอสราง โดยมีราษฎรในบริเวณ 
ที่พิพาทบางรายใหถอยคํา (ป.ค.๑๔) วา เม่ือมีการขยายถนนนิมิตใหมเต็มเขตทาง ราษฎรจึงได
ใชทางเขา-ออกโดยผานที่ดินของนาย ฉ. กอนตกทอดมายังนางสาว ต. ทายาทผูรับพินัยกรรม 
และเมื่อนางสาว ต. ถึงแกความตาย ไดตกทอดมายังผูฟองคดีทั้งสี่โดยทางพินัยกรรม โดยได
เคยมีการเจรจาขออนุญาตใชที่ดินดังกลาวจากผูดูแลแลว ประกอบกับพยานบุคคลท่ีไดใหการ 
เปนหนังสือตอศาลและราษฎรในบริเวณที่พิพาทไดใหถอยคํา (ป.ค.๑๔) ตอเจาหนาที่ ไมมีผูใด
ยืนยันวาผูถูกฟองคดีทั้งสามเปนผูดําเนินการกอสรางถนนทางเบี่ยงแตอยางใด  อีกทั้ง ผูฟองคดี
ทั้งสี่ไมมีพยานหลักฐานใดมายืนยันตอศาลไดวา ผูถูกฟองคดีทั้งสามเปนผูสรางถนนดังกลาว 
กรณีจึงมีเหตุเชื่อไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสามมิไดเปนผูกอสรางถนนเปนทางชั่วคราว (ทางเบี่ยง
จราจร) แตอยางใด  



 
 
๗๓๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดแกไขแบบแปลนสะพานขามคลองสามใหสูงขึ้น 
ทําใหมีเชิงลาดสะพานยาวขึ้นและบดบังที่ดินของผูฟองคดีน้ัน เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มีอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา รวมทั้งมีอํานาจ
หนาที่เก่ียวกับการวิศวกรรมจราจร ตามมาตรา ๘๙ (๖) และ (๗)๑๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
อันเปนกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน ซ่ึงอํานาจหนาที่
ดังกลาวยอมหมายความรวมถึงการกําหนดแบบแปลนและแบบรูปของทางบกที่จะทําการ
กอสรางใหไดมาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการกําหนดแบบและแกไขรูปแบบในการ
กอสรางสะพาน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับการรองขอจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 
ในขณะน้ัน โดยขอใหกอสรางสะพานขามคลองสามใหสูงขึ้นและใหมีถนนกลับรถใตสะพาน 
เพ่ือใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงสามารถเขา-ออกไดสะดวก และสามารถนํารถบรรทุก
พืชผลการเกษตรออกมาขายได ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาถึงความจําเปนดังกลาวแลว  
จึงไดทําการแกไขรูปแบบการกอสรางสะพานขามคลองสามใหมีความสูง ๓.๕๐ เมตร  ดังนั้น 
เม่ือไมปรากฏวาแบบกอสรางดังกลาวไมถูกตองตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และการดําเนินการ
แกไขรูปแบบก็ไดดําเนินการถูกตองตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการและตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงการดําเนินการกอสรางสะพานตามรูปแบบใหม
เปนไปตามความตองการของประชาชน การแกไขจึงเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนที่อยูอาศัย
บริเวณคลองสาม  อีกทั้ง การกอสรางสะพานก็ไดกระทําบนที่ดินสาธารณะโดยไมไดรุกล้ําที่ดิน
ของผูฟองคดีทั้งสี่แตอยางใด  ยิ่งกวาน้ัน ผูฟองคดีทั้งสี่ก็ไดรับประโยชนจากการขยายถนนนิมิตใหม
เน่ืองจากมีที่ดินสวนที่ติดถนนเปนสวนใหญ ที่ดินสวนที่ถูกบดบังโดยสะพานขามคลองสาม 
เปนเพียงที่ดินสวนนอยที่ผูฟองคดีทั้งสี่ตองไดรับผลกระทบหรือตองรับภาระบาง เม่ือคํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะและประโยชนที่ผูฟองคดีทั้งสี่ไดรับแลว จึงเห็นวาผูถูกฟองคดีทั้งสามไมได
กระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสี่ จึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสี่แตอยางใด  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๙/๒๕๕๗) 

                                                 
๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

  มาตรา ๘๙  ภายใต บังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ ดําเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครในเร่ืองดังตอไปน้ี  

ฯลฯ   ฯลฯ 
    (๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า  
 (๗) การวิศวกรรมจราจร 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๓๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ความเสียหายของอาคารแมอาจเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ แตเม่ือ
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการวางทอรอยสายไฟฟา 
สาธารณูปโภคใตดิน และกอสรางระบบระบายนํ้า โดยใชวิธีการเจาะดันทอลงไปใตดิน  
ก็เปนสาเหตุหน่ึง และเปนผลโดยตรงที่ทําใหตัวอาคารเกิดความเสียหาย จึงเปนกรณีที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําละเมิดและตองชดใชคาเสียหายใหแกเจาของอาคารนั้น                        

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ถนนทาแพ ตําบล
ชางมอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  ตอมา เทศบาลนครเชียงใหม (ผูถูกฟองคดี) 
ไดทําสัญญาจางกิจการรวมคา อ. ผูรับจาง วางทอรอยสายไฟฟาและสาธารณูปโภคใตดินในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม บริเวณพื้นที่ถนนทาแพตั้งแตสะพานนวรัฐถึงลานประตูทาแพ และพ้ืนที่
ถนนชางคลานตั้งแตแยกวัดอุปคุต (ถนนทาแพ) ถึงสี่แยกหนาวัดศรีดอนชัย พรอมทั้งกอสราง
ระบบระบายน้ําในถนนทาแพและบอพัก ตลอดจนปรับปรุงผิวจราจรและพื้นที่ทางเทาของถนน
ทั้งสองสายขางตน และจัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ซ่ึงโครงการวางทอรอยสายไฟฟาและสาธารณูปโภค
ใตดินดังกลาวนั้น ไดดําเนินการผานบริเวณหนาบานของผูฟองคดี โดยใชวิธีการ PIPE JACKING 
ในการดําเนินการวางทอขนาด ๘๐๐ มิลลิเมตรถึง ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรลงใตดิน ซ่ึงจะตองทําการ
เจาะดันทออยูใตดินลึก ๕ เมตรถึง ๖ เมตร ผูฟองคดีพบวาจากการดําเนินการดังกลาวของ 
ผูรับจางไดเกิดความเสียหายแกตัวอาคารของผูฟองคดี จึงไดแจงใหผูถูกฟองคดีทราบหลายครั้ง
เพ่ือใหมาทําการตรวจสอบพรอมใหจายคาชดเชยความเสียหาย แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๓๑๒,๘๖๑ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินดังกลาว  
นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระใหผูฟองคดีเสร็จสิ้น  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  

  เม่ืออาคารของผูฟองคดีเปนอาคารที่สรางมานาน และยังคงรักษาโครงสรางเดิม
ที่เปนไมอยู ยอมตองไดรับผลกระทบจากการส่ันสะเทือนที่เกิดจากแรงเจาะในระดับ ๕ เมตร  
ถึง ๖ เมตร  ดังนั้น แมวาสาเหตุที่ทําใหพ้ืนอาคารพิพาทน้ีทรุดตัว และผนังแตกราว อาจเกิดขึ้นได
จากหลายสาเหตุ ทั้งในเรื่องของการตอเติมที่ไมถูกตองตามหลักวิศวกรรมตามที่ผูถูกฟองคดี 
กลาวอาง หรือเกิดจากกอกนํ้าใชสอยที่อาจลืมปดหรือนํ้าร่ัวจากทอพัดพาทรายท่ีรองพื้นไป
ตามที่พยานผูเชี่ยวชาญใหความเห็นก็ตาม แตการดําเนินการของผูถูกฟองคดีก็เปนสาเหตุหน่ึง 
ที่ทําใหพ้ืนอาคารของผูฟองคดีเกิดความเสียหาย  ดังนั้น การทรุดตัวและผนังคอนกรีตบล็อก 
ฉาบปูนดานขวาของอาคารเกิดรอยแตกราว จึงเปนผลโดยตรงจากการส่ันสะเทือนขณะกอสราง



 
 
๗๓๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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โครงการวางทอรอยสายไฟฟา และสาธารณูปโภคใตดินของผูถูกฟองคดี ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการจัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา และบํารุงการไฟฟา ตามอํานาจหนาที่
ของผูถูกฟองคดี ตามมาตรา ๕๓ (๕) และ (๗)๑๖ ประกอบกับมาตรา ๕๖ (๑)๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีกระทําละเมิดตอผูฟองคดีอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย  อยางไรก็ดี แมความเสียหายดังกลาวเกิดจากการดําเนินการของผูถูกฟองคดี  
แตเน่ืองจากผูฟองคดีไดดําเนินการตอเติมอาคารในลักษณะที่ไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม   
ดังนั้น ความเสียหายยอมเกิดจากการกระทําของผูฟองคดีเชนกัน จึงสมควรกําหนดคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดีสองในสามของคาซอมแซมอาคารที่ผูฟองคดีไดดําเนินการไปแลว เปนเงิน
จํานวน ๑๔๓,๒๔๐.๘๙ บาท สําหรับคาเสียหายที่ผูฟองคดีอางวาตองสูญเสียรายไดจากการ 
ปดกิจการชั่วคราวระหวางซอมแซมอาคารเปนเวลา ๑ เดือน จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท น้ัน ผูฟองคดี
ไมไดแสดงพยานหลักฐาน จึงควรกําหนดใหวันละ ๑,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  พิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑๗๓,๒๔๐.๘๙ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๔/๒๕๕๗) 

 

  การที่เทศบาลดําเนินการถมดินและกอสรางสวนสาธารณะ สนามกีฬา 
และสระวายนํ้าบนที่ดินอันเปนสาธารณประโยชนของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองไดใชประโยชนจากพ้ืนที่ที่ปรับปรุงดังกลาว 
เพื่อประโยชนในดานการสาธารณสุข ไดมีสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา รวมทั้ง 
มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจ แมจะเปนการจัดทํากิจการในอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายของเทศบาลเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๔ 
(๗) (๙) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แตการดําเนินการดังกลาว

                                                 
 ๑๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๕) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 
 (๑) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา ๕๓ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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เปนการใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และเปนการเปลี่ยนสภาพการใช
ประโยชนที่ดินจากการใชประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง เทศบาลจึงตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด อันไดแก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน 
ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  
จากการใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหน่ึง เปนอีกอยางหน่ึง พ.ศ. ๒๕๔๓ และจะตอง
ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน 
  สรุปขอเท็จจรงิ 
  ผูฟองคดีฟองวา ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลเมืองเสนา
โดยนายกเทศมนตรีเมืองเสนา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดกอสรางสวนสาธารณประโยชน สนามกีฬา 
และสระวายน้ํา บนที่สาธารณประโยชนหนองบานเกา ซ่ึงแตเดิมประชาชนไดใชที่สาธารณประโยชน
แปลงพิพาทเปนที่เลี้ยงสัตวและใชนํ้าเพ่ือการเกษตร แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดมีหนังสือลงวันที่ 
๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ ขอใชที่สาธารณประโยชนแปลงพิพาทตอนายอําเภอเสนา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
แตยังมิไดรับอนุญาตและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่สาธารณประโยชนแปลงพิพาท รวมทั้งมิไดทํา
ประชาพิจารณตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การสรางสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวจึงเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนาที่ในการดูแลรักษา
ที่สาธารณประโยชนแปลงพิพาท และผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
มีหนาที่ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  
แตกลับละเลยตอหนาที่ปลอยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ บุกรุกและกอสรางสวนสาธารณะ สนามกีฬา 
และสระวายนํ้าบนที่สาธารณประโยชนแปลงพิพาทอันเปนการกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันรื้อถอน
สิ่งปลูกสรางบนที่สาธารณประโยชนหนองบานเกาและปรับสภาพที่ดินใหเปนหนองน้ําเพ่ือประชาชน
ใชประโยชนรวมกันตามเดิม 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การจะใชประโยชนในที่ดินอันเปนสาธารณประโยชนของแผนดินสําหรับพลเมือง
ใชรวมกันน้ัน ทบวงการเมืองผูขอใชจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด และจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน จึงจะเขาใชประโยชน 
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ในที่ดินดังกลาวได และหากตองถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปลี่ยน
สภาพการใชประโยชนที่ดินจากการใชประโยชนอยางหน่ึงเปนอีกอยางหน่ึง ทบวงการเมืองผูขอ
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ทั้งน้ี ตามขอ ๘๑๘  
ขอ ๙๑๙ และขอ ๑๐๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดออก
ระเบียบที่เก่ียวของจํานวน ๒ ฉบับ ไดแก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงมีสาระสําคัญวา ทบวงการเมืองอาจขอใชที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชน 
ในราชการได โดยมีการพิจารณาและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตามที่ระเบียบกําหนดไว และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหน่ึง เปนอีกอยางหน่ึง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีสาระสําคัญวา ทบวงการเมืองอาจขอเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่สาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันจากการใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง 
เปนอีกอยางหนึ่งไดเชนกัน โดยมีการพิจารณาและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตามท่ี 
ระเบียบกําหนดไว  
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หนองบานเกามีสภาพเปนหนองน้ําที่ประชาชนสามารถ
ใชนํ้ารวมกันเพ่ือการเกษตรและเปนที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแตไมมีการขึ้นทะเบียนไว หนองบานเกา
จึงเปนทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงการดําเนินการถมดินและกอสราง
สวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระวายนํ้าบนสาธารณประโยชนหนองบานเกาของเทศบาล 
เมืองเสนาโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่การปกครองไดใชประโยชนจาก
พ้ืนที่ที่ปรับปรุงดังกลาวเพ่ือประโยชนในดานการสาธารณสุข ไดมีสถานที่สําหรับการกีฬา 
 

                                                 
 ๑๘-๒๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๘ การใชที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามขอ ๔ ทบวงการเมืองผูขอใชจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด และจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน  
จึงจะเขาใชประโยชนในที่ดินดังกลาวได 
 ขอ ๙ การถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ทบวงการเมืองผูขอถอนสภาพจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ขอ ๑๐ การเปล่ียนสภาพการใชประโยชนที่ดินจากการใชประโยชนอยางหน่ึงเปนอีกอยางหน่ึงใหดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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และพลศึกษา รวมทั้งมีสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจ อันเปนการจัดทํากิจการ 
ในอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของเทศบาลเมืองเสนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาล
ตามมาตรา ๕๔ (๗) (๙) และ (๑๐)๒๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงเปนกรณีที่
เทศบาลเมืองเสนาโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันจากการใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหน่ึงเปนการใชเพ่ือ
สาธารณประโยชนอีกอยางหนึ่ง โดยมิไดมีการขออนุญาตใหถูกตองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวของ  ฉะนั้น การดําเนินการดังกลาวจึงเปนการดําเนินการ
ที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับเรื่องดังกลาว แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
มีประชาชนไดใชประโยชนจากสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระวายนํ้าดังกลาว ประกอบกับ
ความไมชอบดวยกฎหมายเชนวาน้ีสามารถแกไขไดดวยการดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมือง
ใชที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน จากการใชเพ่ือสาธารณประโยชนอยางหนึ่ง เปนอีกอยางหน่ึง พ.ศ. ๒๕๔๓  
นอกจากนี้ หากศาลพิพากษาใหเทศบาลเมืองเสนาโดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ร้ือถอนสวนสาธารณะ 
สนามกีฬา และสระวายนํ้าที่กอสรางเสร็จเรียบรอยแลวบนที่สาธารณประโยชนหนองบานเกา 
ทั้งที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังสามารถดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบดังกลาวได จะกอใหเกิด 
ความเสียหายตอประโยชนสาธารณะท้ังในแงงบประมาณที่ใชในการดําเนินการกอสรางและที่จะตองใช
ในการรื้อถอน จึงเห็นสมควรใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังกลาวกอน หากกระทรวงมหาดไทยไมอนุมัติ จึงคอยใหร้ือถอนและปรับสภาพที่พิพาทใหกลับสู 
 
 
 

                                                 
 ๒๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี 

ฯล   ฯลฯ 
 (๗) จัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
 (๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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สภาพการใชประโยชนดังเดิม  สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๑๗๒๒  
มาตรา ๑๒๑๒๓ และมาตรา ๑๒๒๒๔ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗  เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาใชประโยชนในที่ดินโดยการถมดินและกอสรางสวนสาธารณะ
และสนามกีฬาตาง ๆ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยยังมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา ๙๒๕ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่ยอมมีอํานาจ
หนาที่แจงเปนหนังสือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามที่ระเบียบกําหนด ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏ
ตอมาวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดสงเรื่องขออนุญาตใชที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
พิจารณา และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังดําเนินการ 
ไมครบถวนถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตให
ทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดแจงผูถูกฟองคดีที่ ๒ วากรมที่ดินไดแจงผลการพิจารณาวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เขาใชประโยชนในที่ดินของรัฐโดยมิไดมีการขออนุญาตใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ ถือเปนการฝาฝนมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เปนความผิด 
 
 
 
 

                                                 
 ๒๒-๒๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 มาตรา ๑๑๗ หวย คลอง และลํานํ้าตาง ๆ ยอมเปนของท่ีรัฐบาลปกปกรักษา เปนหนาที่ของกรมการอําเภอ
จะตองตรวจตราอยาใหเสีย และอยาใหผูใดทําใหเสียสาธารณประโยชน ถาจะตองซอมแซมตกแตงใหกรมการอําเภอเรียกราษฎร
ชวยกันทําอยางกันปดนํ้า ฉะน้ัน 
 มาตรา ๑๒๑ ที่นํ้าอันเปนที่รักษาพันธสัตวนํ้า เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะตรวจตรารักษาปองกันมิให 
พืชพันธสัตวนํ้าสูญไป 
 มาตรา ๑๒๒ ที่ดินอันเปนสาธารณประโยชน คือ ที่เลี้ยงปศุสัตวที่จัดไวสําหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงดวยกัน เปนตน 
ตลอดจนถนนหนทางและที่อยางอื่นซ่ึงเปนของกลางใหราษฎรใชไดดวยกัน เปนหนาที่ของกรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตรารักษา
อยาใหผูใดเกียดกันเอาไปเปนอาณาประโยชนแตเฉพาะตัว 
 ๒๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐน้ันถามิไดมีสิทธิครอบครอง  
หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิใหบุคคลใด 

 (๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา  
 (๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 

 (๓) ทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
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ตามมาตรา ๑๐๘๒๖ หรือมาตรา ๑๐๘ ทวิ๒๗ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการตามกฎหมายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเมื่อดําเนินการถึงที่สุดแลว ใหรายงานผลคดี
พรอมการเสนอเรื่องขอถอนสภาพและใชประโยชนที่ดินของรัฐเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรองทุกขกลาวโทษผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว กรณีดังกลาวจึงยังถือไมไดวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนหนองบานเกาและ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ละเลยตอหนาที่ในการควบคุมดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหปฏิบัติใหถูกตอง 
ตามกฎหมาย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหทบวงการเมืองใชที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชนในราชการ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปลี่ยนสภาพ
ที่ ดินอันเปนสาธารณประโยชนของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน จากการใชเ พ่ือ
สาธารณประโยชนอยางหน่ึง เปนอีกอยางหน่ึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ 
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ควบคุมดูแล 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการในกรณีน้ี หากไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ก็ให
ดําเนินการรื้อถอนสวนสาธารณะ สนามกีฬา และสระวายนํ้า ที่พิพาทกันในคดีน้ีใหกลับสูสภาพ 

                                                 
 ๒๖-๒๗ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 มาตรา ๑๐๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ อยูกอนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ พนักงานเจาหนาที่หรือ 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
ถาผูฝาฝนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดิน 
และหรือร้ือถอนส่ิงปลูกสรางในที่ดินน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ในการกําหนดระเบียบตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจะกําหนดใหผูฝาฝนตองเสียคาตอบแทนในการใชที่ดินน้ัน
ใหแกรัฐหรือราชการบริหารสวนทองถ่ินดวยก็ได 
 มาตรา ๑๐๘ ทวิ นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาความผิดตามวรรคหน่ึงไดกระทําแกที่ดินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน หรือที่ใช
เพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาความผิดตามวรรคสองไดกระทําเปนเน้ือที่เกินกวาหาสิบไร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
สองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ในกรณีที่มีคําพิพากษาวาผูใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี ศาลมีอํานาจส่ังในคําพิพากษาใหผูกระทําความผิด 
คนงาน ผูรับจาง ผูแทน และบริวารของผูกระทําความผิดออกไปจากท่ีดินน้ันดวย 
 บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองจักรกลใด ๆ ซ่ึงบุคคลไดใชในการกระทํา
ความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดดังกลาว ใหริบเสียทั้งส้ิน ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษา
หรือไม 



 
 
๗๓๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การใชประโยชนดังเดิมภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการไมอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑/๒๕๕๘) 

 

  การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการสรางและขยายบอเลี้ยงปลา
ตามโครงการประมงหมูบาน  โดยมีการกอสรางคันดินปดก้ันการไหลของแมนํ้า  
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะคาดเห็นไดวา การกระทําดังกลาวอาจเปนสาเหตุ 
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ําเขากระแทกและกัดเซาะท่ีดินของเจาของ
ที่ดินริมแมนํ้าดังกลาวได ถือไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทําโดยประมาท
เลินเลอในการกอสราง อันทําใหเจาของที่ดินไดรับความเดือดรอนเสียหายตอทรัพยสิน 
จึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย และตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกเจาของที่ดิน 

  สรุปขอเท็จจริง 

  เม่ือประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๑ กรมประมงไดดําเนินการขุดบอปลาประจําหมูบาน 
ไทรพราว ตําบลไผโทน อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ที่บริเวณริมแมนํ้าแมคํามี ซ่ึงอยูตรงขามกับ
ที่ดิน น.ส. ๓ ของผูฟองคดีที่ ๑ โดยผูฟองคดีทั้งสองไดทําประโยชนโดยการปลูกตนมะขามหวาน
พันธุสีทองไวบนที่ดินแปลงดังกลาว  ตอมา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมีการขุดขยายบอเลี้ยงปลา
ดังกลาวตามโครงการประมงหมูบานของกรมประมง ชื่อทํานบปลาหนองไทรพราว ซ่ึงกรมประมง
ไดโอนโครงการดังกลาวใหแกองคการบริหารสวนตําบลไผโทน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในระหวาง
การกอสราง ไดเกิดเหตุอุทกภัยนํ้าปาไหลหลากในชวงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๔ และเดือนกันยายน 
๒๕๔๔ ซ่ึงทําใหเกิดนํ้ากัดเซาะคันดินของโครงการ และทําใหที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ พังทลาย  
อีกทั้ง สงผลใหตนมะขามหวานพันธุสีทองของผูฟองคดีทั้งสองที่ไดปลูกไวตาย ผูฟองคดีทั้งสอง
เห็นวา ความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับเกิดจากการกอสรางโครงการทํานบปลาหนองไทรพราว 
ซ่ึงทําใหทิศทางการไหลของแมนํ้าเปลี่ยนทิศทางไหลเขาไปกระทบที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ ทําให
ดินพังทลายและตนไมที่ผูฟองคดีทั้งสองปลูกไวตาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ดังน้ี คาตนมะขามหวาน
พันธุสีทองจํานวน ๕๐ ตน ราคาตนละ ๕๐๐ บาท คิดเปนเงินจํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท และคาที่ดิน
เน้ือที่ประมาณ ๒ ไรเศษ ราคาไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเปนเงินจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือพิจารณาแผนที่แสดงทิศทางการไหลของแมนํ้าแมคํามีที่คูกรณีทั้งสองฝาย
แสดงตอศาล และระวางรูปถายทางอากาศแลว เชื่อไดวา แมนํ้าแมคํามีมีทิศทางการไหลของ
กระแสน้ําผานที่ดินของผูฟองคดีทางดานทิศเหนือ ในขณะที่ที่ดินที่กรมประมงขุดเลี้ยงบอปลา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๓๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๑ น้ันอยูฝงตรงกันขามกับที่ดินของผูฟองคดี  ตอมา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดดําเนินการขุดขยายบอเลี้ยงปลาตามโครงการทํานบปลาหนองไทรพราว ซ่ึงพิจารณาจาก
แบบแปลนการกอสรางโครงการดังกลาวแลว ปรากฏมีแนวรองนํ้าผานบริเวณที่ดินที่กอสราง  
ซ่ึงรองนํ้าที่ปรากฏในแบบแปลนการกอสรางก็คือ แมนํ้าแมคํามี และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียด
การกอสรางโครงการทํานบปลาหนองไทรพราว ปรากฏวา มีการกอสรางคันดินบดอัดแนน 
ขนาดกวาง ๔ เมตร ลอมรอบพ้ืนที่โครงการ จึงเปนการปดก้ันทางไหลของแมนํ้าแมคํามี ทําให
กระแสน้ําของแมนํ้าแมคํามีเปลี่ยนทิศทางการไหล ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมคาดหมายไดวา  
เม่ือถึงฤดูนํ้าหลาก กระแสน้ําของแมนํ้าแมคํามีจะไหลเขากัดเซาะที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ 
พังทลาย และทําใหตนมะขามหวานพันธุสีทองของผูฟองคดีทั้งสองตายได  ดังน้ัน การดําเนินการ
กอสรางตามโครงการทํานบปลาหนองไทรพราว จึงเปนการกระทําที่ปราศจากความระมัดระวัง
ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ อาจใชความ
ระมัดระวังเชนวาน้ันได แตหาไดใชเพียงพอไม จึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําการกอสราง
โครงการทํานบปลาหนองไทรพราวโดยประมาทเลินเลอ อันทําใหผูฟองคดีทั้งสองไดรับความ
เดือดรอนเสียหาย และยังเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดในผลแหงการกระทําละเมิดดังกลาวตอผูฟองคดี
ทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับมาตรา ๕  แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มิไดอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในประเด็นเก่ียวกับคาสินไหมทดแทน 
กรณีจึงเปนอันถึงที่สุดตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตองรับผิดชดใชคาเสียหายในสวนของที่ดินใหแกผูฟองคดีที่ ๑ เปนเงินจํานวน ๔๕,๖๗๕ บาท 
และชดใชคาเสียหายในสวนของตนไมใหแกผูฟองคดีทั้งสอง เปนจํานวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๕๘) 

 

 ๖) การใชอํานาจตามกฎหมายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

  การที่สํานักงานตํารวจแหงชาติสรางปอมยามตํารวจบดบังบริเวณหนาที่ดิน
ของเอกชนเพียงเล็กนอยซึ่งไมเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจของเจาของที่ดิน และมิได
ทําใหมูลคาของที่ดินลดลง  อีกทั้ง เจาของที่ดินยังไดประโยชนจากการดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินดวย การกอสรางปอมยามตํารวจดังกลาวจึงมิไดเปนเหตุใหเจาของ
ที่ดินไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไดวาเปนไปตามปกติ
หรือเหตุอันควร ในเม่ือเอาสภาพและตําแหนงที่อยูแหงทรัพยสินน้ันมาคํานึงประกอบ  



 
 
๗๔๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๒๑ และมาตรา ๑๓๓๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน 
การกอสรางปอมยามตํารวจดังกลาวจึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย   
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีฟองวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีการกอสราง
ปอมยามตํารวจของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลกในเขตทางหลวงบังหนาที่ดินของผูฟองคดี
โดยไมเคยแจงหรือขอความเห็นจากผูฟองคดีแตอยางใด ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
เน่ืองจากไมสามารถประกอบธุรกิจทําโชวรูมรถยนตบนที่ดินแปลงดังกลาวได ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรื้อถอนขนยายปอมยามตํารวจ
จราจรของสถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลกออกไปจากบริเวณหนาที่ดินของผูฟองคดี  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินของผูฟองคดีมีเน้ือที่ ๔ ไร ๘๑.๔๐ ตารางวา  
มีหนากวางติดถนน ๓๘ เมตร ปอมยามตํารวจจราจรมีระยะหางจากที่ดินของผูฟองคดี ๘ เมตร 
มีความยาว ๑๕ เมตร เหลือพ้ืนที่สวนที่ไมอยูดานหนาที่ดินของผูฟองคดีประมาณ ๒๓ เมตร  
ดังนั้น ปอมยามตํารวจจราจรจึงไมเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจของผูฟองคดี เพียงแต 
การกอสรางดังกลาวบดบังดานหนาที่ดินของผูฟองคดีอยูบางเพียงเล็กนอย แตยังรับฟงไมไดวา 
การกอสรางปอมยามตํารวจจราจรดังกลาวทําใหมูลคาของที่ดินลดลง การกอสรางปอมยาม
ตํารวจดังกลาวจึงมิไดเปนเหตุใหผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหาย
หรือเดือดรอนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไดวาเปนไปตามปกติและเหตุอันควร ในเม่ือเอาสภาพ
และตําแหนงที่อยูแหงทรัพยสินมาคํานึงประกอบ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๒๑๒๘ และมาตรา ๑๓๓๗๒๙ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับเม่ือพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการกอสราง
แลวเห็นไดวา การกอสรางปอมยามตํารวจจราจรในบริเวณดังกลาว เปนการดําเนินการเพื่อ
ประโยชนสาธารณะโดยใชเปนจุดสกัดคนราย จุดรับแจงเหตุดวนเหตุราย อาชญากรรม เปนจุด
บริการประชาชนผูใชเสนทางดังกลาว รวมทั้งดูแลชุมชนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และเปนการกระทําที่อยูในอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีเองก็มีสวนไดรับประโยชน
จากการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดวย เน่ืองจากอยูใกลกับจุดบริการประชาชน

                                                 
๒๘-๒๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๒๑ การใชสิทธิซ่ึงมีแตจะใหเกิดเสียหายแกบุคคลอื่นน้ัน ทานวาเปนการอันมิชอบดวยกฎหมาย 
 มาตรา ๑๓๓๗ บุคคลใดใชสิทธิของตนเปนเหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหาย หรือเดือดรอน

เกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไดวาจะเปนไปตามปกติและเหตุอันควร ในเม่ือเอาสภาพและตําแหนงที่อยูแหงทรัพยสินน้ันมาคํานึง
ประกอบไซร ทานวาเจาของอสังหาริมทรัพยมีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดรอนน้ันใหส้ินไป  ทั้งน้ี ไมลบลาง
สิทธิที่จะเรียกเอาคาทดแทน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๔๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว เม่ือพิจารณาถึงขออางของผูฟองคดีประกอบกับขอเท็จจริงในคดีน้ีและประโยชนที่
ประชาชนสวนรวมจะไดรับแลว เห็นวา การที่สถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ซ่ึงเปนหนวยงาน
ในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๓ กอสรางปอมยามตํารวจจราจรในเขตทางหลวงบริเวณหนาที่ดินของ 
ผูฟองคดีเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย และไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตาม
มาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น จึงไมตองรื้อถอนปอมยามตํารวจ
จราจรออกไปจากบริเวณดังกลาว  นอกจากน้ี การกอสรางปอมยามตํารวจจราจรมิไดเปนคําสั่ง
ทางปกครองที่อยูในบังคับตามมาตรา ๓๐๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ตองใหโอกาสผูฟองคดีโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนกอนดําเนินการกอสราง
ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๕๓/๒๕๕๕) 

 

 ๗) การใชอํานาจตามกฎหมายของการประปาสวนภูมิภาค 
 

  การที่การประปาสวนภูมิภาคทําสัญญาวาจางเอกชนดําเนินการปรับปรุง
แนวทอประปา ถือเปนการใชอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินกิจการทางปกครองของ
การประปาสวนภูมิภาคโดยมอบหมายใหเอกชนเปนผูดําเนินการแทน เม่ือการดําเนินการ
ของผูรับจางกอใหเกิดความเสียหายอันเปนการกระทําละเมิดตอบุคคลอ่ืน การประปา
สวนภูมิภาคในฐานะตัวการจึงตองรวมรับผิดตอบุคคลน้ันในผลแหงการกระทําละเมิด
ของผูรับจางซึ่งเปนตัวแทนตามมาตรา ๔๒๕ และมาตรา ๔๒๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  

  การที่สภาพน้ิวเสียรูปทรงจนไมอาจกลับไปมีสภาพเดิมได ถือเปน 
ความเสียหายอยางอ่ืนซึ่งมิใชตัวเงินที่ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนได 
                                                 

๓๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะได 

ทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน  
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น  
 (๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด 

หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ  
 (๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป  
 (๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง  
 (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได  
 (๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง  
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 



 
 
๗๔๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๔๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนคาใชจายในการดูแล
ระหวางรักษาพยาบาลน้ัน ถือเปนคาใชจายที่จําเปนในระหวางพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  
เม่ือคาใชจายดังกลาวมีผูดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เปนผูรับรองวาไดจายไปจริง ศาลจึงกําหนดคาสินไหมทดแทนในสวนน้ีได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดขับขี่รถจักรยานยนตเดินทางกลับบานพักที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเสนทางดังกลาวอยูระหวางการปรับปรุงแนวทอประปาตามโครงการ
ของการประปาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดีรวมที่ ๑) ที่วาจางผูถูกฟองคดีรวมที่ ๒ เปนผูดําเนินการ 
โดยผูฟองคดีไดขับขี่รถจักรยานยนตชนกับทอประปาไดรับบาดเจ็บ เปนเหตุใหตองเขารับ 
การรักษาพยาบาล  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหสํานักงานประปาเขต ๓ ชดใชคาเสียหาย  
แตสํานักงานประปาเขต ๓ ไดมีหนังสือปฏิเสธไมชดใชคาเสียหายโดยแจงใหผูฟองคดีไป
เรียกรองคาเสียหายจากผูถูกฟองคดีรวมที่ ๒ ผูรับจางเอง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต ๓ (ผูถูกฟองคดี) ผูถูกฟองคดีรวม
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีรวมที่ ๒ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ไดแก คารักษาพยาบาล คาจาง
ผูดูแลระหวางการรักษาพยาบาล คาทดแทนสภาพนิ้วกอยที่ไมเหมือนเดิมและไมสามารถใชงานได
ตามปกติ เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดเปนที่ยุติวา ทอประปาวางกีดขวางอยูบนพ้ืนผิวการจราจร 
ยอมไมใชเรื่องที่สมควรจะตองเกิดขึ้น เม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น ยอมตองรับฟงวาเปนความประมาท
ของเจาของวัสดุที่กีดขวางการจราจรดังกลาว  อีกทั้ง ไมมีพยานหลักฐานยืนยันไดวาผูฟองคดี
ไดขับขี่รถจักรยานยนตโดยใชความเร็วสูงเกินกวาปกติวิสัยหรือมีลักษณะการขับขี่ที่ฝาฝน 
ตอกฎหมาย เจาของทอประปาจึงไมอาจอางแสงไฟหรือเหตุอ่ืนในการปฏิเสธความรับผิดได  
เม่ือผูถูกฟองคดีรวมที่ ๒ เปนผูรับจางวางทอประปา แตไมไดใชความระมัดระวังในการวาง 
ทอประปาที่เตรียมใชในการกอสรางไมใหมีโอกาสล่ืนไหลลงมาบนถนน โดยอาจจะวางทอประปา
ไวหลังแนวกองดินหรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากั้นไว แตไมไดกระทําการดังกลาวจนเปนสาเหตุให 
ทอประปาลื่นไหลมาบนถนนและกอใหเกิดอุบัติเหตุกับผูฟองคดี จึงเปนการกระทําโดยประมาท
เลินเลอทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายแกรางกายอันเปนการกระทําละเมิด  
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการที่ผูถูกฟองคดีรวมที่ ๑  
ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ ทําสัญญาวาจางใหผูถูกฟองคดีรวมที่ ๒  
เปนผูดําเนินการดังกลาว จึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของผูถูกฟองคดีรวมที่ ๑ ในการ
ดําเนินกิจการทางปกครองของผูถูกฟองคดีรวมที่ ๑ เพียงแตผูถูกฟองคดีรวมที่ ๑ ไมได



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๔๓      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดําเนินการเองโดยมอบหมายใหผูถูกฟองคดีรวมที่ ๒ เปนผูดําเนินการแทน เม่ือการดําเนินการ
ของผูถูกฟองคดีรวมที่ ๒ เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีรวมที่ ๑ ในฐานะตัวการ
จึงตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลแหงการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีรวมที่ ๒ ซ่ึงเปนตัวแทน 
ตามมาตรา ๔๒๕๓๑ และมาตรา ๔๒๗๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับจํานวน
คาสินไหมทดแทนนั้น ตามใบรับรองแพทยผูฟองคดีมีกระดูกน้ิวกอยมือขวาหัก บาดแผลถลอก
ตามรางกายหลายแหง ตาซายบวมช้ํา เขารับการผาตัดใสลวดยึดกระดูกน้ิวกอยมือขวา สมควร
ใชเวลารักษากระดูกน้ิวกอยจนกวากระดูกจะติดใชทํางานได นานอยางนอย ๖ สัปดาห และ 
ผูฟองคดีชี้แจงตอศาลวา แพทยแจงวาสภาพขอน้ิวพิการไปแลว และการผาตัดไมทําใหน้ิว 
กลับสภาพดีเหมือนเดิม จึงฟงไดวาผูฟองคดีตองใชเวลารักษาตัวเปนเวลานาน และสภาพ
น้ิวกอยขวาของผูฟองคดีเสียรูปทรงไมอาจกลับไปมีสภาพเดิมได ซ่ึงเปนความเสียหายอยางอ่ืน
ซ่ึงมิใชตัวเงินที่ศาลมีอํานาจกําหนดคาสินไหมทดแทนไดตามมาตรา ๔๔๖๓๓ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือพิเคราะหถึงความเสียหายของผูฟองคดีแลว เห็นควรกําหนด 
คาสินไหมทดแทนในสวนนี้ จํานวน ๕๐ ,๐๐๐ บาท สวนคาใชจายในการดูแลระหวาง
รักษาพยาบาลจํานวน ๓,๐๐๐ บาท น้ัน ถือเปนคาใชจายที่จําเปนที่ผูฟองคดีจะตองใชจาย 
ในระหวางพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เม่ือคาใชจายดังกลาวมีผูดํารงตําแหนงรักษาราชการแทน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนผูรับรองวาผูฟองคดีไดจายไปจริง จึงเชื่อไดวา
ผูฟองคดีไดเสียคาใชจายดังกลาวจริง จึงควรกําหนดคาสินไหมทดแทนในสวนนี้ใหแกผูฟองคดี
ดวย เม่ือรวมกับคารักษาพยาบาลจํานวน ๑๐,๗๑๘ บาท แลว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีรวม 
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีรวมที่ ๒ รวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน 
๖๓,๗๑๘ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา และยกฟองในสวนของผูถูกฟองคดี 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๒/๒๕๕๗) 
  
 
  

                                                 
 ๓๑-๓๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๒๕ นายจางตองรวมกันรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิด ซ่ึงลูกจางไดกระทําไปในทางการท่ีจางน้ัน 
 มาตรา ๔๒๗ บทบัญญัติในมาตราท้ังสองกอนน้ัน ทานใหใชบังคับแกตัวการและตัวแทนดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๔๖ ในกรณีทําใหเขาเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทําใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี ผูตองเสียหาย 
จะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอยางอื่นอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได สิทธิเรียกรองอันน้ีไมโอนกันได  
และไมตกสืบไปถึงทายาท เวนแตสิทธิน้ันจะไดรับสภาพกันไวโดยสัญญาหรือไดเร่ิมฟองคดีตามสิทธิน้ันแลว 

 อน่ึง หญิงที่ตองเสียหายเพราะผูใดทําผิดอาญาเปนทุรศีลธรรมแกตนก็ยอมมีสิทธิเรียกรองทํานองเดียวกันน้ี 



 
 
๗๔๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๘) การใชอํานาจตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบผูซึ่งจะไดรับ
พระราชทานอภัยโทษ 
 

  การที่คณะกรรมการตรวจสอบผูซึ่งจะไดรับพระราชทานอภัยโทษมีมติ
ไมใหผูตองโทษจําคุกไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 
ตามความเห็นของคณะทํางานของเรือนจํา โดยมิไดใชความระมัดระวังตามวิสัยและ
พฤติการณดวยการตรวจสอบขอเทจ็จริงเพิ่มเตมิ และพิจารณาทบทวนดวยความรอบคอบ 
จนเปนเหตุใหผูตองโทษจําคุกตองไดรับความเสียหายจากการที่ตองโทษจําคุกนานกวา
กําหนดโทษที่แทจริง ถือเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
  การดําเนินการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผูตองขังที่จะไดรับ
พระราชทานอภัยโทษเปนการใชอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ  
อันเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่ไดรับมอบหมายเปนการเฉพาะ มิใชการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทั่วไปในหนวยงานตนสังกัดของตน คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
จึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด กระทรวงการคลังจึงตองรับผิดในการกระทํา
ละเมิดของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาว ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙   
  สรุปขอเท็จจริง 

  ระหวางที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนนักโทษเด็ดขาด ชั้นดีมาก ตองโทษจําคุกอยูที่เรือนจํา 
ไดมีประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกรณีของผูฟองคดีน้ัน 
คณะทํางานของเรือนจําเห็นวา ผูฟองคดีเปนผูตองขังที่ถูกลงโทษใหเพ่ิมโทษจําคุกตามมาตรา ๙๒ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงจะไมไดรับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แหง 
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ จึงไดเสนอรายชื่อของผูฟองคดีในบัญชีรายชื่อนักโทษ
เด็ดขาดที่ไมอยูในขายไดรับพระราชทานอภัยโทษ และคณะกรรมการตรวจสอบผูซ่ึงจะไดรับ
พระราชทานอภัยโทษไดมีมติไมใหผูฟองคดีไดรับพระราชทานอภัยโทษ ผูฟองคดีจึงยื่นคํารอง
ตออธิบดีกรมราชทัณฑขอใหตรวจสอบกรณีดังกลาว ซ่ึงกรมราชทัณฑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณา
แลวเห็นวา ผูฟองคดีมิไดเปนผูซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหเพ่ิมโทษฐานกระทําผิดอีกในความผิด
ประเภทเดียวกัน อันจะไมไดรับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒)  ตอมา คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ จึงไดแกไขมติใหผูฟองคดีไดรับพระราชทานอภัยโทษ ผูฟองคดีจึงไดรับการปลอยตัว 
ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีตองถูกคุมขังอยูในเรือนจําเกินกําหนด
เปนระยะเวลา ๒ ป ๑๙ วัน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
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ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๓ อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครอง
ชั้นตน โดยผูฟองคดีมิไดยื่นอุทธรณ  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ความในมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ น้ัน 
หมายความวา ผูซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหเพ่ิมโทษฐานกระทําผิดอีกในคดีหลังตามมาตรา ๙๒  
หรือมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา หากเหตุเพ่ิมโทษตามคําพิพากษาในคดีหลังเปน
ความผิดประเภทเดียวกันกับคดีกอน ผูซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหเพ่ิมโทษฐานกระทําผิดอีกดังกลาว
จะอยูในขายที่จะไมไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในคดีกอนผูฟองคดีกระทําความผิดฐานชิงทรัพย สวนคดีหลังผูฟองคดีกระทําความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเราและฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ความผิดที่ผูฟองคดีไดกระทําในคดีกอน
และคดีหลังจึงเปนคนละประเภทกัน ผูฟองคดีจึงอยูในขายที่จะไดรับพระราชทานอภัยโทษ 
ตามมาตรา ๗ (๓) แหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ มีมติไมใหผูฟองคดีไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ตามความเห็นของคณะทํางานของเรือนจํา แมจะเปนการใชดุลพินิจในการตีความกฎหมาย 
โดยสุจริตมิไดมีเจตนากลั่นแกลงผูฟองคดี แตเปนการกระทําที่ปราศจากความระมัดระวัง 
ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ อาจใช
ความระมัดระวังเชนวาน้ันไดดวยการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมและพิจารณาทบทวน 
ดวยความรอบคอบ ซ่ึงหากพบขอบกพรองยอมมีอํานาจสั่งใหคณะทํางานฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูตองขังใหมได แตคณะกรรมการตรวจสอบฯ หาไดใชใหเพียงพอไม จนเปนเหตุใหผูฟองคดี
ตองไดรับความเสียหายจากการที่ตองโทษจําคุกเปนระยะเวลานานกวากําหนดโทษที่แทจริง 
กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และแมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จะประกอบไปดวยผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่  
ผูพิพากษาศาลหรือตุลาการศาลทหารแหงทองที่ และพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร 
แหงทองที่ ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ โดยบุคคลดังกลาว
เปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนวยงานตนสังกัดตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการนั้น ๆ ก็ตาม 
แตเม่ือการดําเนินการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผูตองขังที่จะไดรับพระราชทานอภัยโทษ
เปนการใชอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ อันเปนการปฏิบัติหนาที่ 
ตามกฎหมายอ่ืนที่ไดรับมอบหมายเปนการเฉพาะ มิใชการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทั่วไป 
ในหนวยงานตนสังกัดของตน คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงตองรับผิดในการกระทําละเมิดของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาว  
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ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีตามคําพิพากษาของ 
ศาลปกครองชั้นตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๘) 

 

 ๑.๒ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน 

 

 ๑) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

  ผูวาราชการจังหวัดยอมมีอํานาจออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแกคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ในกรณีที่ 
มีเหตุอันควรเชื่อไดวานายกเทศมนตรีซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามขอ ๘ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีสวนเก่ียวของในการกระทําละเมิดที่เปนเหตุใหเทศบาลไดรับ
ความเสียหาย และจะไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิด หรือแตงตั้งโดยไมเหมาะสม การกระทําของผูวาราชการจังหวัดจึงชอบ 
ดวยกฎหมาย และไมเปนละเมิดตอผูไดรับคําสั่ง 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ เทศบาลนครสุราษฎรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดทํา
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จํานวน ๔ แปลง เพ่ือทําเปนที่ทิ้งขยะ โดยผูฟองคดีไดรับการแตงตั้ง
เปนประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ตอมา มีการรองเรียนวาการดําเนินการจัดซ้ือที่ดินดังกลาว
เปนไปโดยไมชอบ จังหวัดสุราษฎรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ผลการสอบสวนปรากฏวาเร่ืองรองเรียนมีมูล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงออก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏวา  
ผูฟองคดีกับพวกตองรับผิดและชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมี
หนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการเรียกเงินคาสินไหม
ทดแทนจากผูฟองคดี  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกคําส่ังใหผูฟองคดีกับพวกรับผิดชดใชเงิน
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ อยางลูกหน้ีรวม เปนเงินจํานวน ๙,๕๔๗,๗๙๐.๖๖ บาท และไดมีหนังสือ
แจงคําส่ังดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่ในการตรวจรับที่ดิน
ตามกฎหมายทุกประการ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
แจงแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยระบุวา ผูฟองคดีมีความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต รวมทั้งการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคําส่ังให 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีกับพวกชดใชเงินคืนแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ถูกดูหม่ินจากบุคคลทั่วไป และทําใหผูฟองคดี 
รวมทั้งครอบครัวและวงศตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระเงินคาเสียหายจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันถัดจากวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
แกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
วาคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลของผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมกันดําเนินการจัดซ้ือที่ดิน 
เพ่ือใชเปนที่กําจัดขยะในราคาสูงเกินจริง โดยที่ดินที่จัดซ้ือไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่
ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เสียหายอยางมาก กรณีจึงยอมทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูวาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงเปนผูมีอํานาจควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดสุราษฎรธานีใหปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ตามมาตรา ๗๑๓๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มีเหตุอันควรเชื่อไดวา นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎรธานีซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานของรฐั  
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามขอ ๘๓๕ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือทําเปนที่ทิ้งขยะเปนเหตุให 
                                                 
 ๓๔ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๗๑ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ันใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี
โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและ
เอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได 
 ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอน้ัน ใหปฏิบัติการตาม
อํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการ 
เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง
หรือสอบสวนก็ได 
 ๓๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏบัิติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๘ เม่ือเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐแหงใด และหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงน้ันมีเหตุอันควรเช่ือวา
เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดังกลาวแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้ึนคณะหน่ึง โดยไมชักชา เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผูตองรับผิดและจํานวน 
คาสินไหมทดแทนที่ผูน้ันตองชดใช 
 คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหมีจํานวนไมเกินหาคน โดยแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน 
หรือหนวยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร 
 กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดวาในกรณีความเสียหายที่เกิดข้ึนมีมูลคาความเสียหายตั้งแตจํานวนเทาใด 
จะใหมีผูแทนของหนวยงานของรัฐหนวยงานใดเขารวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 ในการแตงตั้งคณะกรรมการ ใหกําหนดเวลาแลวเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไวดวย 



 
 
๗๔๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับความเสียหาย จะไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับผูตองรับผิดและจํานวนคาสินไหม
ทดแทนท่ีผูน้ันตองชดใชหรือแตงตั้งคณะกรรมการโดยไมเหมาะสม การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ทั้งน้ี ตามขอ ๑๒๓๖ ของระเบียบเดียวกัน จึงมิใชการกระทําโดยปราศจากอํานาจและ
เปนเหตุทําใหคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่สั่งใหผูฟองคดีกับพวกชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกคําส่ังดังกลาวภายใน
ระยะเวลากอนอายุความ ๒ ป นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งการสิ้นสุดไมนอยกวา ๑ ป  ทั้งน้ี 
ตามขอ ๑๗ วรรคสี่๓๗ ของระเบียบดังกลาว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมิใชการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเมื่อ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดกระทําการดังกลาวโดยมิชอบดวยกฎหมายดังที่ไดวินิจฉัยมาแลวขางตน 
กรณีจึงไมอาจจะถือไดวา เปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับขอความในคําสั่งดังกลาวสวนที่ระบุวา ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่
โดยไมถูกตอง ตามขอ ๖๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีความผิดฐานเปนพนักงานปฏิบัติหนาที่หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต น้ัน เปนสวนหนึ่งของเหตุผลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
 
 
 
 

                                                 
 ๓๖-๓๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๑๒ ถาผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ ๘ ขอ ๑๐ หรือขอ ๑๑ ไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ภายในเวลาอันควรหรือแตงตั้งกรรมการโดยไมเหมาะสม ใหปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาหรือ
กํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผูมีอํานาจ
แตงตั้งน้ันไดตามที่เห็นสมควร 
 ขอ ๑๗  ฯลฯ ฯลฯ 
 ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหแลวเสร็จกอนอายุความสองปส้ินสุดไมนอยกวาหกเดือน ถากระทรวงการคลัง 
ไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหผูแตงตั้งมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
เวนแตในกรณีหนวยงานของรัฐน้ันเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหแลวเสร็จ
กอนอายุความสองปส้ินสุดไมนอยกวาหน่ึงป ถากระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ใหผูแตงตั้งมีคําส่ังตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๔๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตองจัดใหมีตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง๓๘ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงไมอาจถือไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความ
ดังกลาวตามนัยมาตรา ๔๒๓๓๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแตอยางใด ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ จึงไมจําตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเพ่ือความเสียหายอยางใด ๆ  
อันเกิดจากการจัดใหมีเหตุผลไวในคําสั่งและหนังสือแจงคําส่ังดังกลาว  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๕/๒๕๕๕) 
  

 ๒) คําสั่งหามติดตั้งและใหร้ือถอนปายโฆษณา 

 

  สาธารณสมบัติของแผนดิน ประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน  
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ถือเปนที่สาธารณะ 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ การติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณดังกลาวจึงตองขออนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับขอ ๑ 
ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือผูฟองคดีติดตั้งปายโฆษณา
ในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต การที่เจาพนักงานทองถิ่นร้ือถอนปายโฆษณาของ 
ผูฟองคดีภายหลังจากที่ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนปายดังกลาวภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดแลวแตผูฟองคดีไมดําเนินการตามคําสั่ง จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคด ี

 
 
 

                                                 
 ๓๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๗ คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผล 
ไวดวย และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย  
 (๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  
 (๒) ขอกฎหมายท่ีอางอิง  
 (๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๒๓ ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความอันฝาฝนตอความจริง เปนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ
ของบุคคลอื่นก็ดี หรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาได หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ทานวาผูน้ันจะตองใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกเขาเพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตการน้ัน แมทั้งเม่ือตนมิไดรูวาขอความนั้นไมจริง แตหากควรจะรูได 
 ผูใดสงขาวสารอันตนมิไดรูวาเปนความไมจริง หากวาตนเองหรือผูรับขาวสารนั้นมีทางไดเสียโดยชอบในการนั้น
ดวยแลว ทานวาเพียงที่สงขาวสารเชนน้ันหาทําใหผูน้ันตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม 



 
 
๗๕๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดติดตั้งปายโฆษณารานอาหารและโรงแรมบริเวณสี่แยกไฟแดงภาชี 
จํานวน ๓ ปาย โดยปายดังกลาวติดตั้งอยูบริเวณจุดตัดทางแยกถนนภาชี-หินกอง มาตั้งแต 
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ ตอมา เทศบาลตําบลภาชี (ผูถูกฟองคดี) ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แจงใหผูฟองคดีร้ือถอนปายดังกลาวออก ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณ
โดยอางวา การติดตั้งปายในที่สาธารณประโยชนประชาชนทุกคนมีสิทธิทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
ผูถูกฟองคดีมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณโดยใหเหตุผลวา การใชสิทธิตองคํานึงบทบัญญัติแหง
กฎหมายดวย ซ่ึงตอมาผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
มีหนังสือแจงวา เห็นชอบดวยกับความเห็นของผูถูกฟองคดี และพนักงานอัยการไดยื่นฟองผูฟองคดี
เปนจําเลยตอศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาในขอหาขัดคําสั่งเจาพนักงานตามมาตรา ๓๖๘ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา ๔ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดี
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีร้ือถอนปายโฆษณาดังกลาวออกภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ 
แตผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามคําสั่ง ผูถูกฟองคดีจึงเขาดําเนินการรื้อถอนปายดังกลาว ผูฟองคดี
เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งหามติดตั้งและใหร้ือถอนปายโฆษณาในที่ดินสาธารณะดังกลาว
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย นอกจากน้ัน ในคดีอาญา
ศาลยุติธรรมไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองผูฟองคดีอีกดวย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากการร้ือถอนปายของ 
ผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  พ้ืนที่บริเวณสี่แยกภาชี บริเวณจุดตัดทางแยกถนนภาชี-หินกอง ภายในระยะ  
๖๐ เมตร เปนที่ดินที่ไดมาโดยการเวนคืน ที่ดินบริเวณดังกลาวจึงเปนเขตทางหลวงและมีสถานะเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน ประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)๔๐  
 
 

                                                 
 ๔๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินน้ัน รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อสาธารณประโยชน  
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๕๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเปนที่สาธารณะตามมาตรา ๔๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ จึงมิใชที่รกรางวางเปลาดังที่ 
ผูฟองคดีกลาวอางแตอยางใด  นอกจากนี้ ยังปรากฏวาแขวงการทางอยุธยาไดตรวจสอบแลว 
บริเวณที่ตั้งปายดังกลาวอยูในบริเวณเขตทางหลวง เม่ือผูฟองคดีไมไดยื่นคํารองขออนุญาต
ติดตั้งปายตอผูถูกฟองคดีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๙๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ประกอบกับขอ ๑๔๓ ของ
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะออกคําส่ังหามมิใหผูฟองคดี
ติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณดังกลาว และใหร้ือถอนออกไปได และเม่ือผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีร้ือถอนปายโฆษณาดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด แตผูฟองคดีเพิกเฉย  
ผูถูกฟองคดียอมมีอํานาจที่จะดําเนินการรื้อถอนปายไดเองตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ประกอบกับมาตรา ๓ และ 
 
 
 
 

                                                 
 ๔๑-๔๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “ที่สาธารณะ” หมายความวา สาธารณสมบัติของแผนดินนอกจากที่รกรางวางเปลา และหมายความรวมถึงถนน
และทางนํ้าดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใด ๆ ในที่สาธารณะ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่หรือเปนการกระทําของราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือ 
ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว 
 การติดต้ัง ตาก วาง หรือแขวนส่ิงใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูกระทําการตามวรรคหน่ึงปลด หรือร้ือถอนภายในเวลาที่กําหนด ถาผูน้ันละเลย เพิกเฉย 
นอกจากมีความผิดฐานขัดคําส่ังเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ีตอไป 
 ๔๓ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
ใหยื่นคํารองตามแบบ ร.ส. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่จะกระทําโฆษณา
พรอมดวยตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จํานวน ๒ ชุด 



 
 
๗๕๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่หามผูฟองคดีติดตั้งปายโฆษณาและใหร้ือถอนปายดังกลาวออกไป 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว สําหรับคําพิพากษาของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเปนคําวินิจฉัย 
ในประเด็นที่วาจําเลยละเลยเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไม  
สวนคําพิพากษาของศาลปกครองเปนคําวินิจฉัยในประเด็นวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่หาม 
มิใหผูฟองคดีติดตั้งปายโฆษณาและใหร้ือถอนปายดังกลาวเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
จึงเปนคนละประเด็นกัน  นอกจากน้ี การใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลน้ันจะตองไมขัดหรือแยง 
ตอกฎหมาย เม่ือผูฟองคดีติดตั้งปายโฆษณาในเขตทางหลวงซึ่งถือเปนที่สาธารณะ โดยไมไดรับ
หนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นทั้งมิใชเปนการวางไวเพียงชั่วคราวเนื่องจากติดตั้งไว
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนระยะเวลายาวนาน จึงไมใช
กรณีที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองฯ ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจสั่งใหผูฟองคดี
ร้ือถอนภายในเวลาที่กําหนด มิไดเปนการใชดุลพินิจที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของผูฟองคดีแตอยางใด 
เม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่หามไมใหผูฟองคดีติดตั้งปายโฆษณาในที่สาธารณะและใหร้ือถอน
ปายโฆษณาดังกลาวเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย จึงไมมีกรณีที่ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๖/๒๕๕๖) 
 

 ๓) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และคําสั่งให
สํารองราชการ  
   

  การที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใชดุลพินิจผิดพลาดในการออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี และคําสั่งใหผูฟองคดีสํารอง
ราชการ อันเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 
เน่ืองจากไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินตอบแทนเทียบเทาเงินประจําตําแหนง
ในระหวางสํารองราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติตองชดใชเงินใหผูฟองคดีเทากับ 
เงินประจําตําแหนงและเงินตอบแทนเทียบเทาเงินประจําตําแหนงที่ผูฟองคดีควรจะไดรับ

                                                 
 ๔๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕๘ คําส่ังทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
 (๑) เจาหนาที่เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผูอยูในบังคับของคําส่ัง 
ทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของคาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่ 
 (๒) ใหมีการชําระคาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกินสองหม่ืนบาทตอวัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๕๓      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามสิทธิหากมิไดถูกสํารองราชการ พรอมทั้งดอกเบ้ียรอยละ ๗.๕ ตอป แตการใชดุลพินิจ
ผิดพลาดในการออกคําสั่งดังกลาวไมถึงข้ันที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของ 
ผูฟองคดีมากเกินไปกวาที่ควรจะเปน และเม่ือศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
ก็เปนการแกไขเยียวยาความเสียหายตอชื่อเสียงของผูฟองคดีใหกลับคืนมาในระดับหน่ึง  
ดังน้ัน สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอชื่อเสียง และไมตอง
ดําเนินการโฆษณาคําสั่งตามคําขอของผูฟองคดี  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายแพทยใหญ (สบ ๙) สํานักงานแพทยใหญ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง เน่ืองจากดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางไปในทางเอ้ือประโยชนกับบริษัท ท. จํากัด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีกับพวกรวม ๖ คน และไดมี
คําสั่งใหสํารองราชการผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งทั้งสองเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
เพราะไมมีเหตุผลในการออกคําสั่งดังกลาว และในชั้นสืบสวนขอเท็จจริง คณะกรรมการท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตงตั้งก็ไดรายงานวาการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
เห็นควรวากลาวตักเตือนไวคร้ังหน่ึง ซ่ึงตอมาปรากฏวา ผลการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
ก็ไมไดมีขอเท็จจริงที่แตกตางไปจากที่คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงที่ดําเนินการไว การออก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี และคําส่ังใหสํารองราชการ
ผูฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งทั้งสองดังกลาว โดยใหผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนเงินประจําตําแหนง 
และเงินตอบแทนเทียบเทาเงินประจําตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีลาออกจากราชการเปนเงิน ๔๐๙,๑๖๑ บาท และดอกเบ้ีย
รอยละ ๗.๕ ตอป และคาเสียหายตอชื่อเสียงวงศตระกูลเปนจํานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
พรอมทั้งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองโฆษณาคําสั่งยกเลิกสํารองราชการผูฟองคดี โดยใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัย 
หากผูบังคับบัญชาผู มีอํานาจไดพิจารณาในเบื้องตนวา กรณีมีมูลเพียงพอที่จะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจยอมสามารถออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการตํารวจผูน้ันไดโดยไมตองสืบสวน



 
 
๗๕๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอเท็จจริงตามมาตรา ๘๔๔๕ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ 
ขอ ๒๔๖ ของกฎ ก.ตร. วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ แตขอเท็จจริงที่ปรากฏ 
กรณีของผูฟองคดีซ่ึงมีขอกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ยอมแสดงวา 
กรณีขอกลาวหาผูฟองคดียังไมมีมูลเพียงพอที่จะมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงผูฟองคดีได เม่ือการสืบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนแลวเสร็จ  
ไดมีการรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ราชการ
ไมเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ไมปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของทางราชการ ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ กระทําหรือละเวนกระทําการใด ๆ อันเปน
เหตุใหเสียหายแกราชการ เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง เห็นควรวากลาวตักเตือนไวคร้ังหนึ่ง 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งทายหนังสือดังกลาวใหผูบังคับการกองวินัยตรวจพิจารณา 
มีความเห็นเสนอ ซ่ึงกองวินัยไดพิจารณาสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงที่คณะกรรมการสืบสวน
ไดรายงานแลวมีความเห็นเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วาควรมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงผูฟองคดีกับพวก โดยไมปรากฏขอเท็จจริงและมีพยานหลักฐานเพิ่มเติม 
เปนเหตุผลสนับสนุนความเห็นดังกลาวแตอยางใด ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีตามขอเสนอของกองวินัย และแมผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะโตแยงความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงในบางประเด็น แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ก็มิไดสั่งการใหคณะกรรมการสืบสวนดําเนินการสืบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
 
 

                                                 
 ๔๕ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๘๔ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยใหผูบังคับบัญชา 
รีบดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูน้ันกระทําผิดวินัยหรือไม 
 ในการสืบสวนขอเท็จจริงใหแจงเร่ืองที่ถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหผูถูกกลาวหา
ชี้แจงขอเท็จจริงภายในเวลาที่กําหนด ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหส่ังยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แลวแตกรณีทันที 
 ๔๖ กฎ ก.ตร. วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๒ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัย หากผูบังคับบัญชาได
พิจารณาในเบ้ืองตนแลวไมมีมูลหรือมีพยานหลักฐานฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงหรือมีมูลเพียงพอที่จะ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาส่ังการไปภายในอํานาจโดยไมตอง
สืบสวนขอเท็จจริง แตถาจะตองสืบสวนขอเท็จจริงก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการสืบสวนขอเท็จจริงที่กําหนดใน 
กฎ ก.ตร. น้ี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๕๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โตแยงดังกลาว ตามขอ ๓๕ (๒)๔๗ ของกฎ ก.ตร. วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริงฯ จึงยอมแสดงวา
การสืบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนแลวเสร็จ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนรับฟง
ขอเท็จจริงวาพฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง  
และเนื่องจากเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและยังไมเกิดความเสียหายแกราชการ เห็นควร 
วากลาวตักเตือน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจชอบท่ีจะนําสํานวน 
การสืบสวนขอเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนมาพิจารณาสั่งลงโทษตามควร 
แกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดวินัยอยางไมรายแรงเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติตามมาตรา ๘๔ 
ประกอบมาตรา ๘๕๔๘ และมาตรา ๘๙๔๙ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ใชดุลพินิจพิจารณาออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี  
ซ่ึงไมสอดคลองกับความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน แมตามหลักกฎหมาย ความเห็นของ
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจะไมมีผลผูกพันใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองมีคําสั่งตามความเห็น
ดังกลาวทุกกรณี โดยถือวาขอมูล ขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบสวนขอเท็จจริงและความเห็นของ
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงดังกลาวเปนเพียงขอมูลเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยกับผูฟองคดีตอไปเทาน้ัน  อยางไรก็ตาม  

                                                 
 ๔๗ กฎ ก.ตร. วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๓๕ เม่ือผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูส่ังใหสืบสวนไดรับความเห็นและผลการสืบสวนขอเท็จจริง 
จากคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนแลว ใหพิจารณาดําเนินการโดยเร็วที่สุด แตทั้งน้ีตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
เร่ืองน้ัน ๆ ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ส่ังใหคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนดําเนินการสืบสวนเพ่ิมเติมได หากปรากฏวาการสืบสวนเร่ืองน้ัน ๆ 
ยังไมครบถวนสมบูรณเพียงพอที่จะพิจารณาส่ังการได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๔๘-๔๙ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๘๕ เม่ือขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชานําสํานวน 
การสืบสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาส่ังการตามมาตรา ๘๙ 
 มาตรา ๘๙ ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ  
ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยหรือมีเหตุอันควร
ลดหยอน ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทัณฑกรรม 
 ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูกระทําผิดวินัยควรไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจส่ังลงโทษ ใหรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาของตนที่มีอํานาจ เพื่อใหพิจารณาดําเนินการเพ่ือลงโทษตามควรแกกรณี 
 ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือ 
วากลาวตักเตือนก็ได 
 การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษได
เพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
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การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะมีดุลพินิจดําเนินการทางวินัยอยางไรตอผูฟองคดี ก็จะตองปรากฏ
ขอมูล ขอเท็จจริง ที่จะเปนขอมูลประกอบการใชดุลพินิจดังกลาวอยางเพียงพอตามที่กฎหมาย
บัญญัติ เพ่ือใหการใชดุลพินิจดังกลาวชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมกับผูฟองคดี  ดังน้ัน  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี โดยยัง
ไมปรากฏขอมูลขอเท็จจริงอยางเพียงพอตามที่กฎหมายบัญญัติ ที่จะเปนฐานขอมูลสนับสนุน 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ สามารถใชดุลพินิจมีคําส่ังดังกลาวไดโดยชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงยอม 
ถือไดวาเปนการใชดุลพินิจที่ผิดพลาดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงสงผลใหการกระทําดังกลาวของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําคําสั่ง
ดังกลาวไปอางเพ่ือออกคําสั่งสํารองราชการผูฟองคดี คําสั่งสํารองราชการจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายดวย และเม่ือคําสั่งดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชดใชเงินใหผูฟองคดีเทากับเงินประจําตําแหนง 
และเงินตอบแทนเทียบเทาเงินประจําตําแหนงที่ผูฟองคดีควรจะไดรับตามสิทธิหากปฏิบัติหนาที่ 
ในตําแหนงนายแพทยใหญ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามปกติโดยมิไดถูกสํารองราชการ 
ตามคําขอของผูฟองคดี แตโดยที่ผูฟองคดีมิไดระบุในคําฟองวาใหชําระดอกเบี้ยตั้งแตเม่ือใด  
จึงใหชําระดอกเบี้ยนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จส้ิน และโดยที่ผูฟองคดีไดยอมรับ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามระเบียบของทางราชการ โดยอางวา
เจาหนาที่เรงรีบดําเนินการ ทําใหขาดความรอบคอบ จึงเห็นไดวาการใชดุลพินิจที่ผิดพลาดของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี 
และคําสั่งใหผูฟองคดีสํารองราชการ นาจะไมถึงขั้นที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง 
ของผูฟองคดีมากเกินไปกวาที่ควรจะเปน เม่ือศาลมีคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังที่ใหผูฟองคดี 
สํารองราชการดังกลาว ก็ยอมเปนการแกไขเยียวยาความเสียหายตอชื่อเสียงของผูฟองคดี 
ใหกลับคืนมาในระดับหน่ึง  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมจําตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
ตอชื่อเสียงและดําเนินการโฆษณาคําส่ังตามคําขอของผูฟองคดี  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง 
ที่ใหผูฟองคดีสํารองราชการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ออกคําส่ังดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
คืนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนเทียบเทาเงินประจําตําแหนงตามสิทธิที่ผูฟองคดี 
ควรจะไดรับหากปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายแพทยใหญ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตามปกติ 
พรอมทั้งดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น สวนคําขออ่ืนใหยก  
ทั้งน้ี โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา กลาวคือ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองควรดําเนินการคืนสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ (ถาหากมี) ตามที่ผูฟองคดีพึงไดรับ
ตามสิทธิใหครบถวนเสมือนหน่ึงไมเคยถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
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และไมเคยถูกสํารองราชการดวย โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ศาล
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐/๒๕๕๘) 
 

 ๔) คําสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการ 
 

  การสั่งใหไปชวยราชการ งานที่ใหไปชวยดังกลาวตองเปนการปฏิบัติหนาที่
ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความรูความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของผูที่ไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการดวย 
  คําสั่งใหผูฟองคดีไปชวยปฏิบัติราชการมิใชคําสั่งลงโทษ ประกอบกับ
คําสั่งดังกลาวมิไดระบุเหตุแหงการสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการวาเปนเพราะผูฟองคดี
ปฏิบัติหนาที่บกพรองอยางใด จึงมิไดเปนการกลาวไขขาวซึ่งขอความอันฝาฝนตอ 
ความเปนจริง  อีกทั้ง การส่ังใหไปชวยปฏิบัติราชการชั่วคราวเปนระยะเวลาหน่ึงและ 
อยูในหนวยงานเดียวกัน จึงมิไดเปนการทําใหผูฟองคดีเสียชื่อเสียงเกียรติคุณที่จะเรียก
คาเสียหายตอชื่อเสียงได สวนคาเสียหายอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงินตามมาตรา ๔๔๖ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองเปนความเสียหายท่ีมีผลตอสุขภาพ อนามัย 
และรางกายอยางปรากฏชัดเจนอันเปนผลจากการกระทําละเมิด แตคําสั่งใหผูฟองคดี 
ไปชวยปฏิบัติราชการที่อ่ืนเปนการชั่วคราว แมจะทําใหผูฟองคดีนอยเน้ือต่ําใจและ
ทอถอยอยูบางก็เปนอารมณความรูสึกโดยทั่วไปของมนุษยปุถุชน และอารมณความรูสึก
ดังกลาวก็จะลดนอยและจางหายไปตามระยะเวลา โดยเฉพาะเม่ือนําคดีสูศาลและศาลมี
คําสั่งคุมครองชั่วคราวจนผูถูกฟองคดีเพิกถอนคําสั่ง ความรูสึกของผูฟองคดียอมดีข้ึน 
อารมณความรูสึกของผูฟองคดีในชวงเวลาดังกลาวจึงไมนาจะถึงกับเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของผูฟองคดี จึงไมมีกรณีตองกําหนดคาเสียหายสวนน้ีใหแกผูฟองคดี 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนพนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ๖ว 
สังกัดกองคลัง สํานักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีไปชวยปฏิบัติราชการงานพัสดุและทรัพยสิน ฝายการเงินและบัญชี 
กองการประปา สํานักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร เปนการชั่วคราวมีกําหนด ๖ เดือน ซ่ึงหลังจาก
ผูฟองคดีมาชวยราชการแลวไมปรากฏวามีราชการที่สําคัญและจําเปนแตอยางใด แตเปนการ
ออกคําสั่งเพ่ือจงใจกลั่นแกลงใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย อันเปนการละเมิดตอสถานะ 
สิทธิและหนาที่ และกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาที่ราชการของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีตอง
เสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติศักด์ิ สูญเสียสิทธิและโอกาสในการเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของ
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ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงรองทุกขขอความเปนธรรมในกรณีดังกลาวตอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร (ก.ท.จ. สมุทรสาคร) ซ่ึงตอมาไดมีมติใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดังกลาว และใหเทศบาลนครสมุทรสาคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชดใชคาเสียหายจากการกระทํา
ละเมิดเปนเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบงเปนคาเสื่อมเสียชื่อเสียงจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
คาถูกทําลายอาชีพโดยขาดโอกาสเขารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการขาดทักษะในการพัฒนา
งานอาชีพจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท คาสูญเสียสิทธิและโอกาสอันพึงไดจากการปฏิบัติหนาที่ลวงเวลา
หากอยูในตําแหนงเดิมจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท คาเสียขวัญกําลังใจจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และ
คาใชจายในการตอสูคดีจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  คําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   แมผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะมีอํานาจที่จะสั่งใหผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานเทศบาล
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ๖ ว กองคลัง สังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปชวยปฏิบัติราชการเปนการ
ชั่วคราวที่กองการประปาซึ่งอยูในสังกัดเดียวกันได โดยไมขาดจากตําแหนงหนาที่เดิม ทั้งนี้ 
ตามขอ ๒๘๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
แตการสั่งใหไปชวยราชการดังกลาวตองเปนการปฏิบัติหนาที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความรูความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงดวย ขอเท็จจริงในสํานวนคดีปรากฏวา  
เหตุที่ผูอํานวยการกองการประปาไดมีหนังสือถึงปลัดเทศบาลนครสมุทรสาครขออนุญาตให 
กองการประปายืมตัวพนักงานเทศบาลตําแหนงเจาหนาที่พัสดุหรือเจาพนักงานพัสดุหรือ 
ผูมีประสบการณงานพัสดุจํานวน ๑ คน ในสังกัดกองคลังหรือกองอ่ืนเพ่ือใหไปชวยปฏิบัติราชการ
งานตรวจสอบสภาพทรัพยชํารุด งานควบคุมและลงทะเบียนทรัพยสิน งานตรวจสอบพัสดุ
ประจําป การแจงชําระภาษีรถยนต รถจักรยานยนต การเบิกจายพัสดุประจําวัน และลงบัญชีรับ-จาย 
และการควบคุมมาตรวัดนํ้าประปา (รับ-จายมาตรวัดนํ้า) เน่ืองจากเจาหนาที่พัสดุระดับ ๓  
ที่ปฏิบัติงานน้ีอยูไดโอนยายไปสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน หากพิจารณาจากขอเท็จจริง
ดังกลาวแลวจะเห็นไดวา ผูอํานวยการกองการประปามีความประสงคจะขอยืมตัวพนักงาน
เทศบาลเพ่ือไปปฏิบัติหนาที่แทนเจาหนาที่พัสดุ ๓ ที่โอนยายไปเปนเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งใหผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ๖ว กองคลัง ไปชวย
ปฏิบัติราชการที่กองการประปา โดยกําหนดใหปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ที่เจาหนาที่พัสดุ ๓ เดิม 
รับผิดชอบ และเปนเหตุใหผู อํานวยการกองการประปาไดมีคําสั่งมอบหมายใหผูฟองคดี
ปฏิบัติงานตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ระบุในคําสั่ง ซ่ึงหากพิเคราะหจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง
เจาพนักงานพัสดุระดับ ๖ ที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงอยู เปนตําแหนงที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหนางาน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๕๙      
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ที่กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจหนาที่ที่ผูฟองคดีไดรับมอบหมาย
ใหไปชวยปฏิบัติราชการ จะเห็นไดวาเปนงานปฏิบัติที่ไมตองอาศัยความรูความสามารถและ
ประสบการณเก่ียวกับงานพัสดุมากนัก ซ่ึงงานดังกลาวแตเดิมใชเพียงเจาหนาที่พัสดุ ๓ เปนผูปฏิบัติ 
ประกอบกับขอเท็จจริงยังปรากฏวา กอนที่เจาหนาที่พัสดุระดับ ๓ จะโอนยายไปดํารงตําแหนงที่
เทศบาลเมืองกระทุมแบนนั้น กองการประปามีเจาหนาที่พัสดุระดับ ๒ อีกคนหนึ่ง แตเม่ือ
เจาหนาที่พัสดุระดับ ๓ โอนยายไป ผูถูกฟองคดีกลับมีคําสั่งใหเจาหนาที่พัสดุระดับ ๒ ไปชวย
ปฏิบัติราชการงานหนาหองปลัดเทศบาลโดยไมมีกําหนดเวลา และมีคําส่ังใหผูฟองคดีไปชวย
ปฏิบัติราชการที่กองการประปาแทน โดยผูถูกฟองคดีใหเหตุผลวาเน่ืองจากผูฟองคดีมีประสบการณ 
แตกลับปรากฏวางานดานพัสดุของกองการประปาที่มีความสําคัญที่ตองอาศัยประสบการณ 
กลับมีการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนรับผิดชอบ  ดังน้ัน ภารกิจหนาที่ที่ผูฟองคดีไดรับมอบหมายให
ไปชวยปฏิบัติราชการที่กองการประปาจึงไมเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถและ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ๖ว ที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงอยู ทั้งที่กองคลัง 
ก็มีปญหาบุคลากรไมเพียงพอที่จะปฏิบัติงานดานพัสดุ ปรากฏจากหลักฐานที่กองคลังไดมีหนังสือ
ถึงผูอํานวยการกองคลังขอใหมีเจาหนาที่มาชวยงานดานพัสดุ และขอใหดําเนินการสรรหา
บุคลากรมาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่วางอยู ขอเท็จจริงดังกลาวจึงขัดแยงกับขอกลาวอางของ
ผูอํานวยการกองคลังที่วา การใหผูฟองคดีไปชวยปฏิบัติราชการที่กองการประปาไมทําใหงาน
กองคลังเกิดความเสียหาย  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีไปชวยปฏิบัติราชการ
ที่กองการประปาจึงไมเปนไปตามขอ ๒๘๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาครฯ และเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย สําหรับในสวนของคาเสียหายนั้น เน่ืองจาก
ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาวาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายในผลกระทบตอชื่อเสียง 
๑๐,๐๐๐ บาท คาเสียขวัญและกําลังใจ ๕,๐๐๐ บาท สวนคําขออื่นใหยก ผูฟองคดีมิไดอุทธรณ 
ประเด็นที่ตองพิจารณาในช้ันอุทธรณจึงมีเพียงวา คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ กอใหเกิดความ
เสียหายแกชื่อเสียงและขวัญกําลังใจของผูฟองคดีหรือไม สําหรับคาเสียหายตอชื่อเสียงนั้น 
เน่ืองจากคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่สั่งใหผูฟองคดีไปชวยปฏิบัติราชการที่กองการประปา 
มิใชคําสั่งลงโทษ  อีกทั้ง ตามคําส่ังก็มิไดระบุเหตุแหงการสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการวา 
เปนเพราะผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่บกพรองอยางใด จึงมิไดเปนการกลาวไขขาวซ่ึงขอความ 
อันฝาฝนตอความเปนจริง การสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการชั่วคราวเปนระยะเวลาหนึ่ง และอยูใน
หนวยงานเดียวกัน จึงมิไดเปนการทําใหผูฟองคดีเสียชื่อเสียงเกียรติคุณที่จะเรียกคาเสียหายได 
สวนคาเสียหายตอขวัญกําลังใจนั้น เปนคาเสียหายอยางอ่ืนอันมิใชตัวเงินตามมาตรา ๔๔๖  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงตองเปนความเสียหายที่มีผลตอสุขภาพ อนามัย  
และรางกายอยางปรากฏชัดเจนวาเปนผลจากการกระทําละเมิด แตคําส่ังใหผูฟองคดีไปชวย
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ปฏิบัติราชการที่อ่ืนเปนการชั่วคราว แมจะทําใหผูฟองคดีนอยเน้ือต่ําใจและทอถอยอยูบาง  
ก็เปนอารมณความรูสึกโดยทั่วไปของมนุษยปุถุชน และอารมณความรูสึกดังกลาวก็จะลดนอย
และจางหายไปตามระยะเวลา โดยเฉพาะเม่ือนําคดีสูศาล และศาลมีคําส่ังคุมครองชั่วคราว 
จนผูถูกฟองคดีเพิกถอนคําสั่ง ความรูสึกของผูฟองคดียอมดีขึ้น อารมณความรูสึกของผูฟองคดี
ในชวงเวลาดังกลาวจึงไมนาจะถึงกับเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูฟองคดี  พิพากษาแก
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหยกคําขอในสวนของคาเสียหาย (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๓/๒๕๕๗) 
 

 ๑.๓ กรณีการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
 

  ๑) การควบคุมการกอสรางอาคาร 

 

การท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมดําเนินการกับเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารที่กอสรางผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  
หรือผิดไปจากวิธีการหรือเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต และไดใชหรือยินยอมใหบุคคลใด 
ใชอาคารประเภทควบคุมการใช  โดยไม มีใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่น  
ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ ซึ่งถาหากเจาพนักงานทองถิ่นไดใชอํานาจตามที่กําหนดไว 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เจาของหรือผูครอบครองอาคารก็จะไมสามารถใชอาคาร
ดังกลาว และไมเกิดเหตุเพลิงไหมเปนเหตุใหบุตรของผูฟองคดีทั้งสองเสียชีวิต  ดังน้ัน  
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติของเจาพนักงานทองถิ่น 
จึงเปนผลโดยตรงที่ทําใหเกิดการใชอาคารที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือมีการใช
อาคารที่ไมชอบดวยกฎหมายจนเกิดเพลิงไหมอันเปนเหตุใหบุตรของผูฟองคดีทั้งสอง
เสียชีวิต การกระทําละเมิดของเจาพนักงานทองถิ่นจึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี
ทั้งสอง 
  สาเหตุของการเกิดเพลิงไหมเกิดจากการจุดดอกไมเพลิงเปนสาเหตุหลัก 
ซึ่งเปนคนละสวนกับการที่เจาพนักงานทองถิ่นละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติ และเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีสวนรวมในการจุดดอกไมเพลิง จึงไมอาจ 
ถือไดวาเจาพนักงานทองถิ่นรวมกับเจาของอาคารกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสอง  
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตการที่เจาพนักงานทองถ่ินละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
เปนเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดผลของความเสียหายดังกลาวดวย การกําหนดเงินคาสินไหม
ทดแทนจึงตองพิจารณาพฤติการณและความรายแรงของการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ตามมาตรา ๔๓๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
   ผูฟองคดีทั้งสองเปนบิดาและมารดาโดยชอบดวยกฎหมายผูเสียชีวิต 
จึงมีสิทธิที่จะไดรับคาปลงศพและคาขาดไรอุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหนึ่ง  
และวรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนคาเสียหายทางจิตใจน้ัน  
ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดใหเรียกรองได ศาลจึงไมอาจกําหนดคาเสียหาย 
ดานจิตใจใหแกผูฟองคดีทั้งสองได 
  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีทั้งสองเปนบิดาและมารดาของนาย ก. ผูเสียชีวิตในเหตุการณ 
เพลิงไหมอาคารซานติกาผับเม่ือวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีสาเหตุมาจากการจุดดอกไมไฟ 
แลวเกิดประกายไฟลุกไหมฝาเพดานเหนือเวทีและลุกลามอยางรวดเร็ว เกิดควันไฟจํานวนมาก 
และมีเปลวไฟตกใสผูเขาใชบริการ ซ่ึงรายงานการตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหมของสมาคม
วิศวกรรมสถานและสมาคมสถาปนิกสยามแหงประเทศไทยพบวา อาคารพิพาทดังกลาว 
มีการตกแตงเปนพ้ืนสามระดับ ตกแตงหุมผนังและเสาดวยโฟมและไฟเบอรกลาส ซ่ึงเปนวัสดุ
ติดไฟไดงายและเปนเชื้อเพลิง พบซากลวดทองแดงของสายไฟที่ฉนวนหอหุมละลายพาดวางไว
บนโครงฝาเพดานโดยไมติดตั้งอยูภายในทอรอยสายไฟ ประตูหนาตางเปนกระจกชนิดธรรมดา
และแตกเสียหายเปนชิ้นสวนมีคม ชั้นใตดินมีทางขึ้นลงดวยบันไดเพียงทางเดียว และทางสัญจร 
มีลักษณะเปนปลายตัน ไมพบระบบตรวจจับความรอนและควันไฟ ไมพบระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
ไมพบระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินในพื้นที่ใชบริการ ไมพบปายทางหนีไฟ ไมพบแผนผังทางหนีไฟ 
ไมพบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ บริเวณที่มีผูเสียชีวิตจํานวนมากอยูบนพ้ืนลดระดับต่ําลงไปจาก
ระดับพ้ืนทางเขาประมาณ ๑.๕๐ เมตร เชื่อมดวยบันไดกวางประมาณ ๑.๒๐ เมตร หางจาก
ประตูทางเขาใหญเพียงประมาณ ๓.๐๐ เมตร สาเหตุของการเกิดเพลิงไหมอาคารสถานบริการ
ดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของบริษัท ว. จํากัด ที่ดัดแปลงตอเติมอาคาร
ผิดแบบ ไมไดมาตรฐาน ไมมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยสําหรับประเภทของอาคารพิพาท 
ตามขอกําหนดของกฎหมาย เปนเหตุใหผูเขาใชบริการสถานบริการพิพาทไมสามารถหลบหนี
ออกจากอาคารไดทันในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา การเกิดเพลิงไหมอาคาร
พิพาทเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร  
(ผูถูกฟองคดี) ในการไมตรวจสอบ ควบคุม ดูแลสภาพโครงสราง ระบบและอุปกรณตาง ๆ  



 
 
๗๖๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการปองกันและบรรเทาอัคคีภัยของอาคารสถานบริการซานติกาผับใหเปนไปตามขอกําหนด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทําใหมีผูเสียชีวิตรวมถึงบุตรของผูฟองคดีทั้งสอง 
และผูบาดเจ็บจํานวนมาก ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาขาดไรอุปการะ คาปลงศพ และคาเสียหายทางจิตใจ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๑๐,๔๑๓,๔๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวันฟอง
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีทั้งสอง  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือสถานบริการซานติกาผับตั้งอยูในเขตวัฒนา ผูอํานวยการเขตในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นซึ่งเปนผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีอํานาจหนาที่ที่จะทําการตรวจสอบวามีการดัดแปลงอาคารหรือมี
การใชอาคารโดยไมไดรับอนุญาตหรือไม เม่ืออาคารดังกลาวกอสรางแลวเสร็จตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยไดรับอนุญาตใหกอสรางเปนอาคารตึก (ชั้นลอย) ๑ ชั้น จํานวน ๑ หลัง เพ่ือการพาณิชย- 
พักอาศัย พ้ืนที่ ๑,๓๐๗ ตารางเมตร แตเจาของหรือผูครอบครองอาคารไดดัดแปลงอาคาร 
เพ่ือใชเปนสถานบริการ ซ่ึงจัดเปนอาคารสาธารณะตามขอ ๒๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงตองจัดใหมีการ
ติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคารแตละชั้น แสดงตําแหนงหองตาง ๆ ทุกหอง ตําแหนงที่ติดตั้ง
อุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ตรงประตูหรือทางหนีไฟติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน ตองติดตั้ง
เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวทายตารางกฎกระทรวง ตองติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยิน 
หรือทราบโดยทั่วถึง และตองติดตั้งระบบไฟสองสวางสํารองเพ่ือใหสามารถมองเห็นชองทางเดิน
ในขณะเพลิงไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟ
ทุกชั้นดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดโดยชัดเจน  ทั้งน้ี ตามขอ ๕๕๑ ของกฎกระทรวง 
                                                 
 ๕๐-๕๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
 “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป เพื่อกิจกรรม 
ทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม 
โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา  
สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน 
เปนตน 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๕ ในกรณีที่อาคารตามขอ ๓ หรือขอ ๔ เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารขนาดใหญ  
อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพหรือมีการใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย 
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ฉบับดังกลาว แตขอเท็จจริงจากผลการตรวจสอบของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ พบวาภายในของ
อาคารพิพาทไมไดจัดใหมีปายบอกทางออกและทางหนีไฟ ไมพบแผนผังทางหนีไฟ ไมพบระบบ

                                                                                                                                            
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขใหอาคารดังกลาว มีระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 
เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
 ในการส่ังการใหแกไขอาคารตามวรรคหน่ึง เจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ดําเนินการไดในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) อาคารที่มีความสูงตั้งแตส่ีชั้นข้ึนไปใหติดต้ังบันไดหนีไฟที่ไมใชบันไดในแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลัก 
ใหเหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแตละชั้น เพื่อใหสามารถลําเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายในหนึ่งชั่วโมง 
โดยไมถือเปนการดัดแปลงอาคารแตตองยื่นแบบใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาใหความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟตองมี
ลักษณะ ดังน้ี 
  (ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีผนังทุกดานโดยรอบที่ทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ 
  (ข) ชองประตูสูบันไดหนีไฟตองเปนบานเปดทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ พรอมติดต้ังอุปกรณชนิดท่ีบังคับให
บานประตูปดไดเองเพื่อปองกันควันและเปลวไฟมิใหเขาสูบันไดหนีไฟ และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร  
สูงไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร 
 (๒) จัดใหมีการติดต้ังแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นแสดงตําแหนงหองตาง ๆ ทุกหอง ตําแหนงที่ติดต้ัง
อุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นน้ันติดไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนที่บริเวณหองโถงหรือหนาลิฟตทุกแหง
ทุกช้ันของอาคาร และที่บริเวณพื้นชั้นลางของอาคารตองจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกช้ันเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบไดโดยสะดวก 
 (๓) ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางทายกฎกระทรวงน้ีอยางใดอยางหน่ึง
สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้น โดยใหมี ๑ เคร่ืองตอพื้นที่ ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 
๔๕.๐๐ เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ ๑ เคร่ือง 
  การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือน้ี ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 
๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอยไดสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใชงานได
ตลอดเวลา 
 (๔) ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกช้ัน โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย 
  (ก) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยินหรือทราบ
อยางทั่วถึง 
  (ข) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติ และระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณตาม (ก) ทํางาน 
 (๕) ติดต้ังระบบไฟสองสวางสํารองเพ่ือใหมีแสงสวางสามารถมองเห็นชองทางเดินไดขณะเพลิงไหม และมีปาย
บอกช้ันและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกช้ันดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  
โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา ๑๐ เซนติเมตร 
 (๖) ติดต้ังระบบปองกันอันตรายจากฟาผาซ่ึงประกอบดวย เสาลอฟา สายลอฟา สายตัวนํา สายนําลงดิน  
และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ โดยใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน 
 ในกรณีที่อาคารตามวรรคหน่ึงมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยูแลวแตไมอยูในสภาพที่ใชงานได  
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขใหระบบความปลอดภัยดังกลาวใชงานไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันควรเจาพนักงานทองถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปไดอีกก็ได 



 
 
๗๖๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดับเพลิงอัตโนมัติหรือสปริงเกอร (sprinkler) ไมพบระบบตรวจจับความรอนและควันไฟ ไมพบ
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ไมพบระบบไฟฉุกเฉินในพื้นที่บริการ การใชวัสดุภายในสวนใหญเปน
วัสดุติดไฟไดงายและอาจกอควันพิษเม่ือติดไฟ มีเสนทางปลายตันในพื้นที่ใชงาน มีลูกกรง
เหล็กดัดอยูตามประตูและหนาตางโดยทั่วไป  ดังนั้น การดัดแปลงอาคารและการใชอาคารดังกลาว
จึงเปนไปโดยมิไดคํานึงถึงความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม อาคารพิพาทจึงเปน 
อาคารสาธารณะที่ไมมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานตามขอ ๕ ของกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ โดยปรากฏขอเทจ็จริงวา เจาหนาที่ของสํานักงานเขตวัฒนาไดเขาไป
ตรวจสถานที่ดังกลาวตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แตผูอํานวยการเขตฯ หาไดมี 
การสั่งการใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารพิพาทดําเนินการแกไขอาคารดังกลาวใหมีระบบ
ความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยแตประการใดไม เม่ืออาคารดังกลาวไดเปดเปนสถานบริการ 
ซานติกาผับที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมาก ตั้งอยูหางจากสํานักงานเขตวัฒนาไมมาก  ดังน้ัน 
ผูอํานวยการเขตฯ ยอมตองทราบดีวาอาคารดังกลาวไดมีการกอสรางอาคารผิดไปจากแผนผัง
บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือผิดไปจากวิธีการหรือเง่ือนไขที่ไดรับ
อนุญาต และไดใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารประเภทควบคุมการใช โดยไมมีใบรับรอง 
จากเจาพนักงานทองถิ่น การท่ีผู อํานวยการเขตฯ ไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยมีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ระงับการกระทํา
ดังกลาว และมีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มี 
การกระทําดังกลาว และจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  
ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว รวมทั้งหากเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนกรณีที่สามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงได จะตองสั่งใหเจาของอาคารย่ืนคําขออนุญาตหรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
ใหถูกตองตอไป แตถาการกระทําดังกลาวเปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได 
หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่ง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจที่จะสั่งใหร้ือถอน
อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนได  ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
มาตรา ๔๐๕๒ มาตรา ๔๑๕๓ มาตรา ๔๒๕๔ และมาตรา ๔๓๕๕ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่

                                                 
 ๕๒-๕๕ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 
 (๑) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจางหรือบริวารของบุคคลดังกลาว 
ระงับการกระทําดังกลาว 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๖๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ซ่ึงถาหากผูอํานวยการเขตฯ ไดใชอํานาจออกคําส่ังหามใชอาคาร
และดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ตามที่กลาวมาขางตน เจาของอาคารหรือ 
ผูครอบครองอาคารก็จะไมสามารถใชอาคารดังกลาว และไมเกิดเหตุเพลิงไหมเปนเหตุใหบุตรของ
ผูฟองคดีทั้งสองเสียชีวิตได  ดังน้ัน การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ของผูอํานวยการเขตฯ จึงเปนผลโดยตรงที่ทําใหเกิดการใชอาคารที่ไมชอบดวยกฎหมาย และ
การใชอาคารที่ไมชอบดวยกฎหมายจนเกิดเพลิงไหมอันเปนเหตุใหบุตรของผูฟองคดีทั้งสอง
เสียชีวิต การกระทําของผูอํานวยการเขตฯ จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสอง  
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีในฐานะหนวยงานของรัฐ

                                                                                                                                            
 (๒) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมี
เคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ 
 (๓) พิจารณามีคําส่ังตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ัง 
ตาม (๑) 
 มาตรา ๔๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยาย
ระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๒ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของ
อาคารมิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการร้ือถอนอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยใหดําเนินการร้ือถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
 มาตรา ๔๓ ถาไมมีการร้ือถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
มีอํานาจ ดังตอไปน้ี 
 (๑) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๒ ไดลวงพนไป 
ขอใหศาลมีคําส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซ่ึงมิไดปฏิบัติการตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 (๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการร้ือถอนอาคารดังกลาวไดเอง โดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไวใน
บริเวณน้ันแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้น เวนแตบุคคลดังกลาว 
จะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 
 ในการดําเนินการร้ือถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เม่ือเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึงดําเนินการแทนเจาพนักงาน
ทองถ่ินไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหน่ึงจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือผูซ่ึงดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ินไมได 
 วัสดุกอสรางที่ถูกร้ือถอนและส่ิงของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการร้ือถอน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจยึด
และเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของ
มิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินน้ันคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการร้ือถอน ใหทรัพยสินหรือเงินน้ันตกเปนของราชการ 
สวนทองถ่ินน้ันเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติน้ี 



 
 
๗๖๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงตองรับผิดตอผูฟองคดีทั้งสองในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่  
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
  สําหรับจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูถูกฟองคดีจะตองรับผิดชดใชใหแกผูฟองคดี
ทั้งสองนั้น เม่ือสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมเชื่อวา เกิดจากการจุดดอกไมเพลิงเปนสาเหตุหลัก 
ซ่ึงเปนคนละสวนกับการที่ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
และผูถูกฟองคดีมิไดมีสวนรวมในการเปดสถานบริการหรือจุดดอกไมเพลิง จึงไมอาจถือไดวา
ผูอํานวยการเขตฯ รวมกับบริษัท ว. จํากัด กระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสอง แตการที่ผูถูกฟองคดี
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติเปนเหตุหน่ึงที่กอใหเกิดผลของความเสียหาย
ดังกลาวดวย โดยในการกําหนดเงินคาสินไหมทดแทนตองพิจารณาพฤติการณและความรายแรง
แหงละเมิด ตามมาตรา ๔๓๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงพฤติการณ
ของการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติแลว เห็นควรกําหนดใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสองที่เกิดจากการเสียชีวิตของบุตรในอัตรารอยละ
ยี่สิบหาของคาเสียหายทั้งหมด เม่ือผูฟองคดีทั้งสองเปนบิดาและมารดาโดยชอบดวยกฎหมาย
ของนาย ก. ผูเสียชีวิต จึงมีสิทธิไดรับคาปลงศพตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหน่ึง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย โดยคาโลงศพ คาฉีดศพ คาเคลื่อนยายศพไปวัด เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาศาลาไวศพและคาเมรุเปนเวลาเจ็ดวัน เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คาใสซองสําหรับพระสวดเพล 
เปนเงิน ๘,๔๐๐ บาท และคาบวชหนาไฟ พระหนึ่งรูป เณรเการูป เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท น้ัน 
เห็นควรกําหนดใหตามคําขอของผูฟองคดีทั้งสอง สวนคาดอกไมที่ศาลาและเมรุที่ผูฟองคดี 
ทั้งสองมีคําขอเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท คาอาหารฉันเพล วันละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเวลาเจ็ดวัน 
เปนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท คาใสซองพระสวดกลางคืน เปนเวลาเจ็ดวัน เปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท  
และคาอาหารแขกกลางคืนวันละ ๖,๐๐๐ บาท เปนเวลาเจ็ดวัน เปนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท น้ัน  
เปนจํานวนที่สูงเกินควร จึงกําหนดใหคาดอกไมที่ศาลาและเมรุ เปนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
คาอาหารฉันเพลวันละ ๑,๐๐๐ บาท เปนเวลาเจ็ดวัน เปนเงิน ๗,๐๐๐ บาท คาใสซองพระสวด
กลางคืนวันละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเวลาเจ็ดวัน เปนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท และคาอาหารแขกกลางคืน 
วันละ ๒,๐๐๐ บาท เปนเวลาเจ็ดวัน เปนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท จึงกําหนดคาปลงศพใหผูฟองคดี 
ทั้งสองเปนเงินรวม ๑๒๐,๔๐๐ บาท สวนคาขาดไรอุปการะน้ัน เม่ือผูฟองคดีทั้งสองเปนบิดา 
และมารดาโดยชอบดวยกฎหมายจึงชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนในการที่ผูฟองคดีทั้งสอง
ตองขาดไรอุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคสาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมวา
ในขณะเกิดเหตุ นาย ก. จะไดอุปการะเลี้ยงดูผูฟองคดีทั้งสองหรือไม และในอนาคตจะอุปการะ 
กันหรือไมก็ตาม เม่ือนาย ก. เสียชีวิตในขณะที่มีอายุ ๓๖ ป ผูฟองคดีที่ ๑ มีอายุ ๖๒ ป และ 
ผูฟองคดีที่ ๒ มีอายุ ๖๓ ป โดยอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยมีอายุเทากับ ๗๒ ป นาย ก. 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๖๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงยังสามารถประกอบการงานและอุปการะผูฟองคดีทั้งสองตอไปไดอีกสิบป  อยางไรก็ตาม  
ผูฟองคดีทั้งสองเพียงแตชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานใหศาลเห็นถึงธุรกรรมทางการเงิน 
ของนาย ก. ที่ไดรับการอนุมัติจากสถาบันการเงินเทาน้ัน แตไมไดแสดงพยานหลักฐานวา  
นาย ก. ไดจายคาอุปการะใหแกผูฟองคดีทั้งสองเปนเงินเดือนละเทาใด  อีกทั้ง คาขาดไรอุปการะ
เปนคาเสียหายในอนาคตที่ไมแนนอน เม่ือพิเคราะหถึงอายุของนาย ก. อายุของผูฟองคดีทั้งสอง 
และพฤติการณแหงกรณีแลวเห็นวา ควรกําหนดเงินคาขาดไรอุปการะใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
คิดเปนคาครองชีพในแตละวันวันละ ๒๐๐ บาท คิดเปนเงินเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท รวมสองคน  
เดือนละ ๑๒ ,๐๐๐ บาท คิดเปนเงินปละ ๑๔๔ ,๐๐๐ บาท เปนเวลาสิบป รวมเปนเงิน 
๑,๔๔๐ ,๐๐๐ บาท สวนคาเสียหายทางดานจิตใจที่ผูฟองคดีทั้งสองมีคําขอมาดวยนั้น  
ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหเรียกรองได จึงไมกําหนดคาเสียหายดานจิตใจให เม่ือไดวินิจฉัย
แลววา ความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับเปนผลโดยตรงจากหลายเหตุดวยกัน ผูถูกฟองคดี 
จึงควรรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติของผูอํานวยการเขตฯ เปนจํานวนรอยละย่ีสิบหาของความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับทั้งหมด เม่ือศาลไดวินิจฉัยกําหนดความเสียหายที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับ
เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๐,๔๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสองเปนเงิน ๓๙๐,๑๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทน 
แกผูฟองคดีทั้งสองเปนเงิน ๓๙๐,๑๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแต
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งนี้ ใหชําระ 
ใหแลวเสร็จภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด คําขออ่ืนนอกจากน้ีใหยก และใหคืน
คาธรรมเนียมศาลแตบางสวนตามสวนของการชนะคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๐๕/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๗/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๓๘/๒๕๕๘ และที่ อ.๑๓๙/๒๕๕๘ วินิจฉัย
แนวทางเดียวกัน) 
 

 ๒) การคืนของกลาง 
   

  ขอกําหนดเก่ียวกับการขอคืนของกลางระหวางคดีเปนบทบัญญัติที่กําหนด
ตัวบุคคลผูมีอํานาจออกคําสั่งเก่ียวกับการขอคืนของกลางเทาน้ัน แตการพิจารณาวา 
ตองคืนของกลางหรือไมตองผูกพันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ดังน้ัน เม่ือรถไถนาเดินตามของผูฟองคดีเขาขอยกเวนตามมาตรา ๖๔ ตรี 
แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีคืนทรัพยสินแกเจาของกอนกําหนดระยะเวลาได และผูฟองคดีไดย่ืนคํารอง 



 
 
๗๖๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอคืนแลว การที่พนักงานเจาหนาที่ไมคืนรถไถนาเดินตามใหแกผูฟองคดีจึงเปน 
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และเม่ือการละเลยตอหนาที่
ดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีฟองวา  เม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ เจาหนาที่ของสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ ๙ (ศรีสะเกษ) (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดจับกุมบุคคลกลุมหน่ึงที่รวมกันใช 
เคร่ืองพนยาปราบศัตรูพืชในสวนยางพารา ซ่ึงอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ (ปาสนละเอาะ)  
อันเปนความผิดฐานรวมกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการเส่ือมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ
โดยไมไดรับอนุญาต เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดยึดอุปกรณในการกระทําความผิดไว  
๑๓ รายการซึ่งมีรถไถนาเดินตามของผูฟองคดีรวมอยูดวย  ตอมา พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
ไดยื่นฟองผูกระทําผิดตอศาลจังหวัดศรีสะเกษ โดยในคําฟองระบุวา “ของกลางเจาพนักงาน 
เก็บรักษาไว ยกเวนรายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ คืนแกเจาของแลว” ซ่ึงของกลางรายการที่ ๒ 
ตามที่ระบุในคําฟองฉบับดังกลาวหมายถึงรถไถนาเดินตามของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึง 
มอบอํานาจใหทนายความมีหนังสือขอคืนรถไถนาเดินตามของกลางจากผูอํานวยการสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ ๙ (ศรีสะเกษ) (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีหนังสือชี้แจงใหผูฟองคดี
ทราบวา ของกลางดังกลาวเปนยานพาหนะที่ใชในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๔ แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เจาหนาที่จึงมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด 
ตามมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือของกลางดังกลาวไมใชเปนของ
ผูกระทําความผิดและเจาของมาขอคืนกอนถึงกําหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ดังกลาว การคืน 
จึงตองขออนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๕) ตามมาตรา ๖๔ ตรี แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีเห็นวาคําชี้แจงของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดังกลาวไมมีเหตุผล และการที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมคืนรถไถนาเดินตามคันดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
เปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา 
เกินสมควร และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย เน่ืองจากตองขาดรายไดจากการรับจางไถนาและสูบนํ้าเขานา เปนเงินจํานวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ทําใหรถไถนาเดินตามของผูฟองคดีเสื่อมราคา เปนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
และทําใหผูฟองคดีเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปติดตอขอรับรถไถนาเดินตาม 
คันดังกลาวคืน เปนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินคาเสียหายทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งหาชดใชคาสินไหมทดแทน
แกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๒๐ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๖๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ธันวาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่มีการฟองคดีอาญา จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงเปน 
วันฟองคดีน้ีเปนเงิน ๕,๔๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๔๐๐ บาท และใหจายดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันฟองคดีจนกวาชําระเสร็จแกผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดี
ทั้งหาสงมอบรถไถนาเดินตามคืนใหแกผูฟองคดี หากไมดําเนินการใหผูถูกฟองคดีทั้งหา 
จายคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีในอัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับตั้งแตวันฟองจนกวา 
จะสงมอบรถไถนาเดินตามคันดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือคําฟองของพนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษระบุใหเจาพนักงานเก็บรักษา
ของกลางที่ใชในการกระทําความผิดและมีการยึดไว ๑๑ รายการ และใหคืนของกลาง ๒ รายการ 
โดยในสวนรถไถนาเดินตามของผูฟองคดีเปน ๑ ใน ๒ รายการที่พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
ระบุใหคืนแกเจาของ โดยพนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษไดมีหนังสือแจงใหพนักงานสอบสวน
จัดการของกลางตามมาตรา ๘๕๕๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเปนกรณีที่
พนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวา รถไถนาเดินตามของผูฟองคดีมิไดใช หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดตาม 
ฐานความผิดที่จําเลยถูกกลาวหาที่จะยึดไวไดตามมาตรา ๖๔ ทวิ๕๗ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ 
จึงมิไดมีคําขอใหศาลริบรถไถนาเดินตามของผูฟองคดีไว และสั่งใหพนักงานสอบสวนจัดการกับ
รถไถนาเดินตามของผูฟองคดีตามมาตรา ๘๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
รถไถนาเดินตามของผูฟองคดีจึงเขาขอยกเวนตามมาตรา ๖๔ ตรี๕๘ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ 

                                                 
 ๕๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา ๘๕ เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหา และยึดส่ิงของตาง ๆ ที่อาจใชเปน
พยานหลักฐานได  
 การคนน้ันจักตองทําโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงตองใหหญิงอื่นเปนผูคน 
 ส่ิงของใดท่ียึดไวเจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีถึงที่สุด เม่ือเสร็จคดีแลวก็ใหคืนแกผูตองหาหรือแกผูอื่น 
ซ่ึงมีสิทธิเรียกรองขอคืนส่ิงของน้ัน เวนแตศาลจะส่ังเปนอยางอื่น 
 ๕๗-๕๘ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 มาตรา ๖๔ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดาเครื่องมือ เคร่ืองใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เคร่ืองจักรกลใด ๆ ที่บุคคลไดใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิด หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๙ ไวเพื่อเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีได จนกวา
พนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด  ทั้งน้ี ไมวาจะเปนของผูกระทําความผิดหรือของผูมีเหตุ 
อันสมควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดหรือไม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพยสินที่ยึดไวตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใชเปนของผูกระทําความผิด หรือของผูมีเหตุ 
อันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิด ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพยสินหรือเงิน แลวแตกรณี ใหแกเจาของ 
กอนถึงกําหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได ในกรณีดังตอไปน้ี  
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ที่กําหนดใหพนักงานเจาหนาทีโ่ดยอนุมัตรัิฐมนตรีคืนทรัพยสินแกเจาของกอนกําหนดระยะเวลาได 
เม่ือปรากฏวา ผูฟองคดียื่นคํารองขอคืนรถไถนาเดินตามของกลางดังกลาวในระหวางการพิจารณา
คดีอาญาตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนผูเก็บรักษารถไถนาเดินตามที่พิพาทไว 
แมจะมีขอกําหนดเก่ียวกับการขอคืนของกลางระหวางคดี วาใหเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
เปนผูพิจารณาคืนของกลางตามมาตรา ๖๔ ตรี แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ แตบทบัญญัติดังกลาว
เปนบทบัญญัติที่มีเน้ือหาเก่ียวเนื่องกับบทบัญญัติวาดวยการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา โดยเปนบทบัญญัติที่กําหนดตัวบุคคลผูมีอํานาจออกคําส่ังเก่ียวกับ 
การขอคืนของกลางเทาน้ัน สวนในการพิจารณาวาตองคืนของกลางหรือไมยังคงตองผูกพันตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา รถไถนา 
เดินตามของผูฟองคดีเปนทรัพยที่ไมอาจถูกริบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และผูฟองคดีเปนเจาของทรัพยที่แทจริง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ จึงมีหนาที่ที่จะตอง
ดําเนินการสั่งการใหสงคืนรถไถนาเดินตามที่พิพาทใหผูฟองคดีตามมาตรา ๖๔ ตรี แหง
พระราชบัญญัติปาไมฯ  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งหาไมคืนรถไถนาเดินตามซึ่งเปนของกลาง
ในคดีใหแกผูฟองคดีจึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และเม่ือ
การละเลยตอหนาที่ดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เน่ืองจากตองขาดรายไดจาก 
การรับจางไถนาและสูบนํ้าเขานา ทําใหรถไถนาเดินตามของผูฟองคดีเสื่อมราคา และทําให 
ผูฟองคดีเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปติดตอขอรับรถไถนาเดินตามคันดังกลาวคืน 
กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี กรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงตองรับผิดชดใช
คาเสียหายแกผูฟองคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับ
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
  สําหรับคาเสียหายนั้น เน่ืองจากผูฟองคดีมิไดเสนอพยานหลักฐานตอศาล 
เพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงเก่ียวกับคาเสียหายที่กลาวอาง จึงกําหนดคาเสียหายใหตามควรแกพฤติการณ 
และความรายแรงแหงละเมิด ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๓๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ขอรับของกลางคืนตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดรับในวันเดียวกัน ผูถูกฟองคดีทั้งหาจึงมีหนาที่
ตองพิจารณาเรื่องของผูฟองคดีภายในระยะเวลาอันสมควร กลาวคือ ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดรับคําขอคืนรถไถนาเดินตามของกลางจากผูฟองคดี ซ่ึงจะครบกําหนด

                                                                                                                                            
 (๑) เม่ือทรัพยสินน้ันไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เปนเหตุใหทรัพยสินน้ันถูกยึด  
และ  
 (๒) เม่ือผูกระทําความผิดหรือผูมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิดไดทรัพยสินน้ันมาจากผูเปนเจาของ
โดยการกระทําความผิดทางอาญา 
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ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑  ดังนั้น วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีทั้งหา
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี ระยะเวลาที่ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการกระทําละเมิดจนถึง 
วันฟองคดีน้ีในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จึงมีระยะเวลาเพียง ๑๔ วัน มิใช ๑๕๐ วัน นับแต
วันที่มีการฟองคดีอาญาตามที่ผูฟองคดีกลาวอางแตอยางใด จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหาย 
ในกรณีคาขาดรายไดจากการรับจางไถนาและสูบนํ้าเขานาเปนเงิน ๗,๐๐๐ บาท และเม่ือรถไถนา
เดินตามของผูฟองคดีมีกระบะพวงซึ่งประกอบดวยวัสดุที่ทําจากไม โดยสภาพแลวหากไมไดรับ 
การดูแลดวยการเก็บรักษาไวในสถานที่เพ่ือใหพนจากแสงแดดและฝนแลว ยอมจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกรถไถนาเดินตามและกระบะพวงดังกลาวได เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ปลอยทิ้งรถไถนาเดินตามที่พิพาทไวกลางแจง จึงเปนเหตุใหรถไถนาเดินตามที่พิพาทเสื่อมสภาพ
และกระบะผุพังได แตก็มิไดทําใหเสื่อมสภาพใชการไมไดทั้งหมด แตอาจจะเกิดความเสียหาย
เพียงบางสวนซึ่งสามารถซอมแซมได จึงกําหนดคาเสียหายในสวนนี้ เปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท  
สําหรับความเสียหายที่ทําใหผูฟองคดีเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปติดตอขอรับรถไถนา
เดินตามคันดังกลาวคืน โดยผูฟองคดีอางวาตองจางเหมารถรับจางเที่ยวละ ๕๐๐ บาท ประมาณ 
๒๐ คร้ัง เปนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท น้ัน ขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดมาติดตามเร่ือง 
โดยย่ืนหนังสือตอเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งหาดวยตนเองสามครั้ง จึงเห็นควรกําหนด
คาเสียหายสวนนี้ให ๑,๕๐๐ บาท รวมคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๑๐,๕๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย
รอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
ซ่ึงเปนวันฟองคดีน้ีเปนเงิน ๓๐.๒๑ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๓๐.๒๑ บาท  พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงิน ๑๐,๕๓๐.๒๑ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี กับใหผูถูกฟองคดี 
ทั้งหาสงมอบรถไถนาเดินตามที่พิพาทคืนใหแกผูฟองคดี ทั้งน้ี ภายในหกสิบวันนับแต 
วันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘/๒๕๕๘) 
 

 ๓) การดูแลทางหลวง 
 

  กรมทางหลวงชนบทมีหนาที่ตรวจตราควบคุมทางหลวง และงานทาง 
ที่เก่ียวกับทางหลวงชนบทตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หนาที่ดังกลาวยอมรวมถึงการตัด โคน ตนไมที่ไมแข็งแรงและอาจลมลงเปนอันตราย 
ตอผูใชทางดวย หากละเลยไมดําเนินการดังกลาวจนเปนเหตุใหประชาชนผูใชทางหลวง
ประสบอุบัติเหตุจากการที่ตนไมในเขตทางลมลงโดยมิใชเกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติ
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และเหนือความคาดหมาย กรมทางหลวงชนบทตองชดใชคาสินไหมทดแทนจาก 
ความเสียหายอันเกิดแกประชาชนผูใชทางหลวงดังกลาว 

  บิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกันในขณะที่บุตรถึงแกความตาย 
ผูตายจึงไมใชบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา บิดาไมมีสิทธิไดรับคาปลงศพ 
และคาขาดไรอุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคหน่ึง และวรรคสาม แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย ถึงแมหลังเกิดเหตุละเมิด บิดาและมารดาจะจดทะเบียนสมรสกัน  
และในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน จะมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๕๗ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติใหการเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๑๕๔๗ มีผลนับแตวันที่เด็กเกิด แตบทบัญญัติดังกลาวก็มีขอยกเวนวา  
จะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตในระหวางเวลาตั้งแต 
เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาไดสมรสกันมิได สถานะการเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
ของเด็กดังกลาวจึงไมกอใหเกิดสิทธิที่จะเรียกใหผูทําละเมิดซึ่งเปนบุคคลภายนอก 
มีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดแกบิดาแตอยางใด 

  สรุปขอเท็จจริง 

  เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๖ ขณะเกิดเหตุคดีน้ี นางสาว อ. บุตรของผูฟองคดี
ที่ ๑ กับผูฟองคดีที่ ๒ และเด็กหญิง ก. บุตรของผูฟองคดีที่ ๓ กับผูฟองคดีที่ ๔ ไดน่ังซอนทาย
รถจักรยานยนต โดยมีนาย ส. เปนผูขับขี่ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นศ ๓๐๕๐  
เม่ือมาถึงกิโลเมตรที่ ๐ + ๗๐๐ หมูที่ ๕ ตําบลอินคีรี อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตนทองหลางซึ่งอยูในเขตทางหลวงไดโคนลมลงมาทับรถจักรยานยนตที่บุตรทั้งสองของผูฟองคดี
ทั้งสี่น่ังซอนทายมาจนไดรับบาดเจ็บและถึงแกความตาย ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวากรมทางหลวง
ชนบท (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการกํากับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทาง
ที่เก่ียวกับทางหลวงชนบทสายดังกลาวละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
โดยไมไดตรวจดู ตัดแตง หรือโคนตนทองหลางในเขตทางหลวงซึ่งมีลักษณะผุกลวง จนเปนเหตุให
ตนทองหลางโคนลมทับบุตรทั้งสองของผูฟองคดีทั้งสี่จนไดรับบาดเจ็บและถึงแกความตาย  
ผูฟองคดีทั้งสี่จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีที่ ๑ กับผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ กับผูฟองคดีที่ ๔ 
เปนเงินคาขาดไรอุปการะและคาปลงศพรายละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  

  อธิบดีของผูถูกฟองคดีมีหนาที่ตรวจตราควบคุมทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับ
ทางหลวงชนบทตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หนาที่ดังกลาว 
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ยอมหมายความรวมถึงการดูแลตนไม ซ่ึงอยูในคํานิยามของคําวา พืช พันธุไม อันถือเปน 
ทางหลวงตามคํานิยามในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวดวย เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
จึงมีหนาที่บํารุงรักษา ตัด แตง ค้ําจุนตนไมที่อยูในเขตทางใหอยูในสภาพแข็งแรง ไมกอใหเกิด
อันตรายตอผูใชทาง หนาที่ดังกลาวยอมรวมถึงการตัด โคน ตนไมที่ไมแข็งแรงและอาจลมลง
เปนอันตรายตอผูใชทางดวย  ดังนั้น โดยหนาที่ความรับผิดชอบของผูถูกฟองคดีแลว การที่
ตนไมที่อยูในเขตทางลมลงจนเปนอันตรายแกผูใชทาง หากมิใชเกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติ
และเหนือความคาดหมายแลว ก็ตองถือวาเหตุดังกลาวอยูในความดูแลรับผิดชอบของผูถูกฟองคดี
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเหตุในคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา การท่ีตนทองหลางลมดังกลาวมิไดเกิดจาก
ภัยธรรมชาติแตอยางใด ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากภาพถายที่คูกรณีสงตอศาลแลว เห็นไดอยางชัดเจนวา
ตนทองหลางมีสภาพผุกลวงบริเวณโคนตน ไมไดมีเน้ือไมเปนสีเดียวกันตลอด ซ่ึงการที่ตนไม
ขนาดใหญมีลําตนที่ผุกลวงดังที่ปรากฏตามภาพถายดังกลาว ยอมตองใชเวลานานพอสมควร 
หากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีหม่ันตรวจตราใชความระมัดระวังตามสมควรแกหนาที่และวิสัย
และพฤติการณแลว ยอมจะตองพบความผิดปกติของตนทองหลางดังกลาว การที่ตนทองหลาง
ลมลงบนทางและทําใหนางสาว อ. และเด็กหญิง ก. ถึงแกความตาย จึงไมใชเหตุที่ไมอาจปองกันได 
อันเปนเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กรณีเปนความประมาท
เลินเลอของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ละเลยตอหนาที่ไมออกตรวจตราดูแลตนไมและโคนลม
ตนไมออกเพ่ือไมใหเกิดอันตรายแกผูใชทาง ซ่ึงเปนการกระทําโดยผิดกฎหมาย ทําใหผูตาย
ไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต อันเปนการละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด จึงตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีทั้งสี่ซ่ึงเปนบิดามารดาของผูตายตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีของผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒  
ซ่ึงเปนบิดาและมารดาของนางสาว อ. ผูตายและเปนผูมีสิทธิไดรับมรดก ตามมาตรา ๑๖๒๙ 
วรรคหนึ่ง (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ยอมมีหนาที่ในการจัดการทําศพ 
ตามมาตรา ๑๖๔๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายดังกลาว โดยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน  
ซ่ึงรวมถึงคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนอ่ืนๆ และผูตายยอมมีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูผูฟองคดี
ที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนบิดามารดาตามมาตรา ๑๕๖๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิไดรับคาขาดไรอุปการะตามมาตรา ๔๔๓ 
วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงกําหนดคาขาดไรอุปการะใหผูฟองคดีที่ ๑ 
และผูฟองคดีที่ ๒ เปนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท และคาปลงศพ ๖๐,๐๐๐ บาท  สําหรับผูฟองคดีที่ ๓ 
และผูฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนบิดาและมารดาของเด็กหญิง ก. ผูตาย ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน
ขณะที่ผูตายถึงแกความตาย จึงเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนมารดา
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เทาน้ันตามมาตรา ๑๕๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมถือวาเปนบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายของผูฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนบิดา ผูตายจึงไมมีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยงดูผูฟองคดีที่ ๓ 
ตามมาตรา ๑๕๖๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คงมีเพียงหนาที่อุปการะเลี้ยงดู 
ผูฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปนมารดาเทาน้ัน และเม่ือผูตายถึงแกความตาย ผูฟองคดีที่ ๓ จึงไมมีสิทธิ
ไดรับมรดกของผูตายและไมมีหนาที่ในการจัดการทําศพตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคหน่ึง (๒) และ
มาตรา ๑๖๔๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูกระทํา
ละเมิดจึงไมมีหนาที่ตองจายคาสินไหมทดแทนเปนคาปลงศพและคาขาดไรอุปการะใหผูฟองคดี
ที่ ๓ และถึงแมหลังเกิดเหตุคดีน้ีแลว ผูฟองคดีที่ ๓ และผูฟองคดีที่ ๔ จะไดจดทะเบียนสมรสกัน
เม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซ่ึงมีผลทําใหเด็กหญิง ก. เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูฟองคดี
ที่ ๓ ตามมาตรา ๑๕๔๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตการเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายดังกลาวยอมมีผลตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ อันเปนวันสมรสตามมาตรา ๑๕๕๗ (๑) 
แหงประมวลกฎหมายดังกลาวที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น และถึงแมในระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองชั้นตน จะมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซ่ึงบัญญัติใหการเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ มีผลนับแตวันที่เด็กเกิด  
แตบทบัญญัติดังกลาวก็มีขอยกเวนวา จะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการ 
โดยสุจริตในระหวางเวลาตั้งแตเด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาไดสมรสกันมิได สถานะการเปน
บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กดังกลาว จึงไมกอใหเกิดสิทธิที่จะเรียกใหผูทําละเมิดซ่ึงเปน
บุคคลภายนอกมีหนาที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดแกบิดาแตอยางใด  
ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชําระคาสินไหมทดแทนเปนคาปลงศพใหผูฟองคดีที่ ๔ เปนเงิน 
๖๐,๐๐๐ บาท และคาขาดไรอุปการะเปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระ 
คาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ รวมเปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และชําระ 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีที่ ๔ รวมเปนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท  ยกฟองของผูฟองคดีที่ ๓ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๕/๒๕๕๗) 

 

  กรณีที่ก่ิงไมในเขตทางหักโคนเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับอันตรายแกกาย 
ตองปวยเปนอัมพาตคร่ึงลาง ขาทั้งสองขางออนแรง ไมสามารถเดินหรือชวยเหลือ
ตนเองได ตองน่ังรถเข็น ระบบประสาทไมสามารถควบคุมระบบขับถายได เสียสมรรถภาพ
ทางเพศอยางสิ้นเชิง ตองมีผูดูแลชวยเหลือตลอดเวลา และตองรับการรักษาฟนฟูบําบัด
อยางตอเน่ือง ไมสามารถใชชีวิตไดเชนคนปกติตามเดิม แพทยลงความเห็นวาผูฟองคดี
เปนผูพิการประเภท ๓ ระดับ ๔ กรณีดังกลาวเห็นไดวา ผูฟองคดีไดรับความทนทุกข
ทรมานทางจิตใจ ตองทนทุกขเวทนากลายเปนคนพิการไปตลอดชีวิต ซึ่งเปนผลโดยตรง
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จากการกระทําละเมิดของกรมทางหลวง ผูฟองคดีจึงสามารถเรียกรองเอาความเสียหาย
อันมิใชตัวเงินจากกรมทางหลวงได ตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 
  สรุปขอเท็จจริง 

  เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๑ ขณะเกิดเหตุคดีน้ี ผูฟองคดีไดขับรถยนตกระบะ 
โดยใชถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๘ สายปง-นํ้าปุก เม่ือมาถึงบานนาออมบริเวณหลักกิโลเมตร
ที่ ๑๔ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๕ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา ไดมีก่ิงไมขนาดใหญของตนเปอย 
ที่ปลูกอยูขางทางหลวงดังกลาว หักโคนลงมาทับรถยนตกระบะของผูฟองคดี ตั้งแตบริเวณ
กระจกดานหนาไปจนถึงประตูดานหลังรถ ทําใหผูฟองคดีไดรับอันตรายตอรางกายและรถยนต
เสียหาย ภายหลังผูฟองคดีเขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล แพทยมีความเห็นวา ผูฟองคดี
จัดเปนผูพิการประเภท ๓ ระดับ ๔ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๔,๑๔๙,๖๒๘ บาท 
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีเปนเงิน
จํานวน ๗๒๔,๖๗๑ บาท ผูฟองคดีมิไดอุทธรณ สวนผูถูกฟองคดีที่ ๑ อุทธรณวาไมไดกระทําละเมิด 
และโตแยงการกําหนดคาเสียหายอันมิใชตัวเงินจํานวน ๕๖๒,๐๐๐ บาท ที่ศาลปกครองชั้นตน
กําหนดใหแกผูฟองคดี 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ตนเปอยที่หักโคนทับรถยนตของผูฟองคดีเปนไมยืนตน
ขนาดใหญมีความสูง ๑๖.๕๐ เมตร ขึ้นอยูในเขตทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๑๘๘ สายปง-นํ้าปุก 
อยูในความรับผิดชอบของแขวงการทางพะเยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัด 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงในบริเวณดังกลาวมีเพียงตนเปอยขึ้นอยูเพียงตนเดียว เจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองตรวจสอบบํารุงรักษาทางหลวงที่อยูในความรับผิดชอบตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตรวจสอบ
บํารุงรักษาทางหลวงตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว ยอมมองเห็นสภาพตนเปอยที่แหงตาย
สวนปลายในชวงที่ตนไมดังกลาวมีการผลัดใบไดอยางชัดเจน ประกอบกับในเดือนกันยายน 
ขณะเกิดเหตุเปนชวงฤดูฝน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองเอาใจใสดูแลทางหลวงเปนพิเศษเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได หากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตามหนาที่ ยอมเห็นตนเปอยซ่ึงเปน
ตนไมขนาดใหญในเขตทางดังกลาว และโดยภาระหนาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยอมตระหนักไดวา
ขนาดของตนเปอย ซ่ึงมีความสูงถึง ๑๖.๕๐ เมตร หากมีการหักโคนลงมา ยอมกอใหเกิดอันตราย
และความเสียหายแกประชาชนผูใชเสนทางหลวงได  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองมีการตัดแตง
ก่ิงไมที่แหงตายผุกรอน หรือแมหากไมมีก่ิงไมแหง ก็ตองตัดแตงบั่นทอนกิ่งของตนเปอยซ่ึงเปน
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ตนไมขนาดใหญ เพ่ือปองกันการหักโคนของกิ่งไมหรือตนไมดังกลาว อันจะเปนอันตรายตอผูใช
ทางหลวงได ประกอบกับในวันเกิดเหตุ ไมพบบันทึกรายงานประจําวันของสถานีอุตุนิยมวิทยา
พะเยาท่ีแจงเตือนเก่ียวกับการมีพายุรุนแรงแตอยางใด  อีกทั้ง ไมปรากฏวาในขณะเกิดเหตุดังกลาว 
มีก่ิงไมใหญบริเวณที่เกิดเหตุ หรือบริเวณใกลเคียงกันหักโคน และไมปรากฏวามีบานเรือน
บริเวณดังกลาวไดรับความเสียหายจากกรณีมีฝนตกและมีลมพัดดังกลาว กรณีจึงมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาการที่มีฝนตกในวันดังกลาวเปนสภาพดินฟาอากาศตามปกติในชวงฤดูกาล การหักของ
ก่ิงตนเปอยมิใชเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
เม่ือพิจารณาขนาดของกิ่งไมแหงที่หักโคนมีความยาว ๗.๒๐ เมตร และเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร 
ซ่ึงเปนก่ิงไมที่มีขนาดใหญ หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบทางหลวงตามหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนดไว ยอมมองเห็นก่ิงไมแหงดังกลาวอยางชัดเจน ตองตัดก่ิงไมดังกลาวเพ่ือความปลอดภัย
ของผูใชเสนทาง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมตัดแตงตนไมที่ขึ้นอยูบริเวณทางหลวง จึงเปนการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และถือวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กระทําโดยประมาทเลินเลอ เม่ือกอใหเกิดความเสียหายตอผูฟองคดี จึงเปนการกระทําละเมิด
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงาน 
ตนสังกัดจึงตองรับผิดในผลแหงละเมิดตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  สําหรับคาเสียหายอันมิใชตัวเงินนั้น คือความเสียหาย 
อันไมอาจคํานวณเปนเงินได และความเสียหายน้ันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการกระทําละเมิด 
ตอรางกาย อนามัยหรือเสรีภาพ แลวกอใหเกิดความเสียหายที่มิใชตัวเงินขึ้น เชน ความเจ็บปวด
ทุกขเวทนาระหวางการรักษา หรือตองทุพพลภาพพิการ ซ่ึงผูถูกกระทําละเมิดเรียกใหผูกระทํา
ละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนได ตามมาตรา ๔๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับอันตรายแกกาย ตองปวยเปนอัมพาตครึ่งลาง ขาทั้งสองขาง
ออนแรง ไมสามารถเดินหรือชวยเหลือตนเองได ตองน่ังรถเข็น ระบบประสาทไมสามารถ
ควบคุมระบบขับถายได เสียสมรรถภาพทางเพศอยางสิ้นเชิง ตองมีผูดูแลชวยเหลือตลอดเวลา 
และตองรับการรักษาฟนฟูบําบัดอยางตอเน่ือง ไมสามารถใชชีวิตไดเชนคนปกติตามเดิม แพทยได
ลงความเห็นวาผูฟองคดีเปนผูพิการประเภท ๓ ระดับ ๔ กรณีดังกลาวเห็นไดวา ผูฟองคดีไดรับ
ความทนทุกขทรมานทางจิตใจ ตองทนทุกขเวทนากลายเปนคนพิการไปตลอดชีวิต ซ่ึงเปน 
ผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงผูฟองคดีสามารถเรียกรองเอาความเสียหาย
อันมิใชตัวเงินจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได ตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  เม่ือไดพิจารณาถึงพฤติการณและความรายแรงแหงการกระทําละเมิดประกอบกับ
ผลกระทบที่ผูฟองคดีไดรับ รวมถึงภาระคาใชจายที่อาจไดรับสําหรับการดูแลรักษาอาการปวย
และคาจางดูแลผูฟองคดีประกอบกันแลว จํานวนเงินคาเสียหายที่ผูฟองคดีควรไดรับในกรณีน้ี 
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ควรเปนจํานวนที่เพียงพอแกการเยียวยาความเสียหายทางจิตใจที่ผูฟองคดีไดรับ และเปนการ
ชดเชยผลกระทบทางดานการเงินที่ผูฟองคดีไดรับอันเนื่องมาจากความเจ็บปวยในจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับเปนคาใชจายในการดํารงชีพอยางเหมาะสมตามฐานานุรูปของผูฟองคดี ซ่ึงศาลมีอํานาจ
วินิจฉัยใหไดตามควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงการกระทําละเมิด ตามมาตรา ๔๓๘ 
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนดคาเสียหาย
สวนนี้เปนเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เห็นวาเหมาะสมและเปนธรรมแลว และเม่ือภริยาของ
ผูฟองคดีตองมาดูแลผูฟองคดีเน่ืองจากการประสบอุบัติเหตุ เม่ือภริยามีรายไดประมาณวันละ 
๕๐๐ บาท และผูฟองคดีเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมเปนระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๒๔ วัน 
ซ่ึงชวงดังกลาว หากภริยาผูฟองคดีไมดูแลชวยเหลือ ผูฟองคดีก็ยอมตองเสียคาจางและมีคาใชจาย
ในการจางบุคคลอ่ืนมาดูแลผูฟองคดี การที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนดคาสินไหมทดแทนในการที่
ผูฟองคดีตองมีผูดูแลเทากับรายไดจากการขายของที่ภริยาผูฟองคดีเสียไป เปนเงินจํานวน 
๖๒,๐๐๐ บาท น้ัน เหมาะสมแกพฤติการณและความรายแรงแหงการกระทําละเมิดแลว 
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๗๒๔,๖๗๑ บาท 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๕๘) 
 

  กรณีที่เชื่อไดวามีกระแสไฟฟารั่วออกมาจากระบบไฟฟาสองสวางของ
กรมทางหลวง เปนเหตุใหเกิดไฟร่ัวช็อตผูขับข่ีรถจักรยานยนตจนหมดสติและจมน้ํา 
ที่ทวมขังในบริเวณดังกลาวถึงแกความตาย เหตุที่เกิดไฟรั่วดังกลาวยอมเกิดจาก 
การที่กรมทางหลวงไมดําเนินการตรวจสอบระบบการติดตั้งสายไฟฟาใหไดมาตรฐาน
ตามขอกําหนด รวมถึงตรวจสอบอุปกรณและระบบตัดไฟฟาอัตโนมัติใหสามารถ 
ใชงานไดตามปกติ ความเสียหายที่เกิดข้ึนจึงเปนผลโดยตรงจากการละเลยตอหนาที่
ของกรมทางหลวง อันเปนความประมาทเลินเลอของเจาหนาที่ของกรมทางหลวง  
และเปนการกระทําละเมิด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑.๓๐ น. นาย ส. บุตรของ 
ผูฟองคดี ไดขับขี่รถจักรยานยนตไปตามถนนมาถึงสามแยกไทรงาม-บานมวง ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณที่เกิดเหตุมีนํ้าทวมขังสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร  
และบริเวณดังกลาว กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) ไดมีการจัดทําเสาไฟฟาติดตั้งไฟสองสวาง  
แตผูถูกฟองคดีไมไดตรวจสอบถึงความชํารุดของทอสายไฟฟาและอุปกรณที่นํามาติดตั้ง 
ใหแสงสวางบริเวณที่เกิดเหตุ ทําใหเกิดกระแสไฟฟาร่ัวในขณะที่นาย ส. ขับขี่รถจักรยานยนต
ผานบริเวณที่เกิดเหตุ และถูกกระแสไฟฟาชอตหมดสติและจมน้ําเสียชีวิตในบริเวณดังกลาว  
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ภายหลังเกิดเหตุ ผูฟองคดีไดเสียคาใชจายใหโรงพยาบาลพิมายเปนเงินจํานวน ๒,๑๖๐ บาท 
คาใชจายในการจัดพิธีปลงศพประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และคาขาดไรอุปการะเลี้ยงดูเปนเงิน 
๖๘๙,๘๔๐ บาท ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทน เปนเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาในบริเวณที่เกิดเหตุ ผูถูกฟองคดีไดติดตั้งไฟฟา 
สองสวางที่เสาไฟฟา ๒ ตน หางกันประมาณ ๔๐ เมตร โดยใชสายไฟฟาชนิด Nyy ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ปองกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟาไดเปนอยางดี มีความทนทานและปองกันน้ําได รอยลงในทอเหล็ก
แลวกลบหรือฝงใตดิน โดยไมมีการโยงสายไฟฟาพาดระหวางเสา และติดตั้งสะพานไฟ (เบรกเกอร) 
ซ่ึงเปนระบบตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ เม่ือเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือไฟฟาร่ัว แตในขณะเกิดเหตุ 
สภาพของทอเหล็กที่รอยสายไฟดังกลาวไวไดหลุดออกจากกัน ประกอบกับนาย ณ. อาสาสมัคร
ของมูลนิธิใหถอยคําวา ขณะเกิดเหตุยังมีกระแสไฟฟาสองสวางของทางหลวงอยู จึงมี 
ความเปนไปไดที่กระแสไฟฟาอาจรั่วออกมาได เน่ืองจากระบบตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติไมทํางาน  
อีกทั้ง ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ แพทยตรวจแลวไมมี
บาดแผลตามรางกาย ไมมีเลือดออกบริเวณใด เห็นไดวา ในขณะประสบอุบัติเหตุ นาย ส. มิได
กระแทกกับวัตถุที่เปนของแข็งแตอยางใด สวนการที่แพทยมีความเห็นวา มีนํ้าไหลจากปากและจมูก 
ปริมาณมาก ผิวหนังมวงเขียวคล้ํา ปากเขียว ปลายมือปลายเทาเขียว และสาเหตุที่เสียชีวิต คือ 
จมนํ้าเสียชีวิต น้ัน เม่ือนาย ส. ไมไดด่ืมสุรา เน่ืองจากเจาหนาที่อาสาสมัครใหถอยคําตรงกันวา
ไมไดกลิ่นสุราจากนาย ส. และนาย ส. ไมมีโรคประจําตัว  ฉะนั้น สาเหตุที่นาย ส. ประสบอุบัติเหตุ
จนไมสามารถชวยเหลือตนเองไดทั้งที่อายุเพียง ๓๗ ป และมีรูปรางสูงใหญ จึงเกิดจากการ 
ถูกกระแสไฟฟาที่ร่ัวในบริเวณที่ประสบอุบัติเหตุช็อต จนเปนเหตุใหหมดสติไป และบนถนนเสน
ดังกลาว แมจะมีนํ้าทวมสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร แตก็ยังพอมีรถยนตและรถจักรยานยนต
สัญจรไปมา จึงทําใหเกิดคลื่นน้ํากระเพ่ือมพัดพาเอานํ้าเขาไปในปากและจมูกของนาย ส. ที่โผล
พนน้ําเพียงเล็กนอยได อันเปนสาเหตุที่ทําใหแพทยผูชันสูตรพลิกศพนาย ส. ระบุสาเหตุวา
จมนํ้าเสียชีวิต การเสียชีวิตของนาย ส. จึงไมไดเกิดจากความประมาทของนาย ส. ที่ขับขี่
รถจักรยานยนตผานเขาไปในเสนทางที่มีนํ้าทวมขัง ทั้งที่ผูถูกฟองคดีไดติดตั้งปายเตือนหาม 
รถเล็กผานเสนทางดังกลาวไวแลวแตอยางใด แตการเสียชีวิตของนาย ส. เปนผลโดยตรงจาก
การติดตั้งสายไฟฟาที่ไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของผูถูกฟองคดี และการละเลยตอหนาที่ 
ในการควบคุมดูแลรวมถึงตรวจสอบอุปกรณมิใหชํารุดบกพรองและระบบตัดกระแสไฟฟา
อัตโนมัติใหสามารถใชงานไดตามปกติ อันเปนความประมาทเลินเลอของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๗๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของ
ผูถูกฟองคดีกระทําในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันไดแกคาใชจายที่ผูฟองคดีจายใหกับโรงพยาบาลพิมาย 
เปนจํานวนเงิน ๒,๑๖๐ บาท คาปลงศพและคาใชจายอ่ืน ๆ เปนเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท และ 
คาขาดไรอุปการะเลี้ยงดูจํานวน ๖๙๗,๘๔๐ บาท เฉลี่ยเดือนละ ๕,๘๑๕.๓๓ บาท เปนเวลา ๑๐ ป 
ซ่ึงเปนจํานวนที่พอสมควรและไมสูงเกินกวาความเสียหายที่แทจริง รวมเปนเงินจํานวน 
๗๖๐,๐๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงินทั้งสิ้น
จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๓/๒๕๕๘) 

 

 ๔) การสอบสวนทางวินัย   
  

  การดําเนินการสอบสวนทางวินัยตํารวจผูถูกกลาวหาซึ่งใชเวลารวมทั้งสิ้น 
๑ ป ๘ เดือน อันเปนระยะเวลาเกินกวาที่กําหนดในขอ ๑๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ.  
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา อยางมาก โดยไมปรากฏวาการสอบสวน 
มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายยุงยากหรือสลับซับซอน หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด กรณีถือเปน
การกระทําละเมิดตอผูถูกกลาวหา 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลคลองตันไดมีคําส่ังลงวันที ่๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
เน่ืองจากตองหาคดีอาญาฐานรวมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน  ตอมา ผูบัญชาการ
กองบัญชาการตํารวจนครบาลไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผล 
การสอบสวนพิจารณา ซ่ึงผลการสอบสวนปรากฏวา ผูฟองคดีไมไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
และไมมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน 
แตรับฟงไดวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยฐานไมประพฤติตนใหเครงครัดตอมรรยาทและระเบียบ
แบบแผนของตํารวจและประพฤติตนไมสมควร ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
วินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ จึงมีคําสั่งลงวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม แตใหลงทัณฑกักขัง ๑๕ วัน 
ผูฟองคดีเห็นวา คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดําเนินการสอบสวนวินัยใชระยะเวลา ๑ ป  
๘ เดือน เปนการจงใจสอบสวนความผิดทางวินัยผูฟองคดีลาชาเกินสมควร ทําใหผูฟองคดี 
ไดรับความเสียหาย เน่ืองจากขาดรายได อันไดแก เงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนง 



 
 
๗๘๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูปฏิบัติหนาที่ดานปองกันปราบปราม เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด  
เงินชวยเหลือบุตร ขาดประโยชนในทางทํามาหาได และทําใหผูฟองคดีเสื่อมเสียตอชื่อเสียง 
อนามัย จิตใจ เสียประวัติในการรับราชการ รวมทั้งเสียโอกาสในการเจริญกาวหนาในหนาที่
ราชการ การประกอบอาชีพ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และการไดรับเงินรางวัล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๒๐๒,๕๐๐ บาท 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  

  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลคลองตัน  
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีแลว ประธานกรรมการสอบสวน
ไดลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนเม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงจะ 
ครบกําหนดการดําเนินการตามขอ ๑๒๕๙ วรรคหน่ึง ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวน
พิจารณา ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๖ แตคณะกรรมการสอบสวนยังดําเนินการ
สอบสวนไมแลวเสร็จ และไมปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไดรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวน
ไมแลวเสร็จใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ เพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน
ออกไปตามขอ ๑๒ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกลาว และเม่ือถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
                                                 

๕๙ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
 ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังน้ี 
 (๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๖ และแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๑๔ ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 (๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่กลาวหาเทาที่มีภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการ  
ตาม (๑) แลวเสร็จ 
 (๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๑๕ ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ 
 (๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๓) 
 (๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 
หรือ (๕) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนน้ี ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการได ตามความจําเปน
คร้ังละไมเกินหกสิบวัน 
 การสอบสวนเร่ืองใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยเจ็ดสิบวัน ใหประธานกรรมการ 
รายงานเหตุใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให อ.ก.พ. กระทรวง ทราบ เพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๘๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงเปนวันครบกําหนด ๒๗๐ วัน นับแตวันที่ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่ง 
คณะกรรมการสอบสวนก็ยังดําเนินการสอบสวนไมแลวเสร็จ และไมปรากฏวาประธานกรรมการ
สอบสวนไดรายงานเหตุที่สอบสวนไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทราบตามขอ ๑๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน จนกระทั่งวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการสอบสวนจึงไดรายงานผลการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี
ตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งน้ี รวมระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี 
เปนเวลารวมทั้งสิ้น ๑ ป ๘ เดือน ซ่ึงเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๑๒ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. 
ฉบับดังกลาวอยางมาก โดยไมปรากฏวาการสอบสวนวินัยผูฟองคดีมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
ยุงยากหรือสลับซับซอนหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  อยางไรก็ดี เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูบังคับการกองบงัคับการตํารวจนครบาล ๕ มีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม 
ผูฟองคดียอมมีสถานภาพเปนขาราชการตํารวจตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการ
ไวกอนและไดรับเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ ที่จายเปนรายเดือนและเงินชวยเหลืออยางอ่ืน 
ในระหวางที่ถูกออกจากราชการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม และวรรคสี่๖๐ แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีจึงไดรับการชดใชในสวนของเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับผูปฏิบัติหนาที่ดานปองกันปราบปราม และเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด
ซ่ึงจายเปนรายเดือน รวมทั้งเงินชวยอยางอ่ืนตามหลักเกณฑที่กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
กําหนดไวแลว ศาลจึงไมจําตองมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีเยียวยาความเสียหายสวนนี้ใหแกผูฟองคดี 
สวนความเสียหายจากการที่ไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น ผูบังคับบัญชายอมตองดําเนินการ
พิจารณาตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของตอไป สําหรับคาเสียโอกาส 
ในการเลื่อนตําแหนงและเงินรางวัลประจําปน้ัน เปนเรื่องไมแนนอน ผูฟองคดีจึงไมไดรับ 
ความเสียหายในกรณีน้ี แตการที่ผูฟองคดีตองรอและติดตามผลการสอบสวนยอมสราง 
ความคับของใจและความทุกขใจใหกับผูฟองคดีจึงเปนความเสียหายทางจิตใจ แมผูฟองคดี 
 

                                                 
๖๐ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 มาตรา ๙๕ ฯลฯ ฯลฯ 
 ในกรณีที่ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนไดรับคําส่ังใหกลับเขารับราชการหรือไดรับคําส่ังใหออกจากราชการ 
ดวยเหตุใด ๆ ที่มิใชเปนการลงโทษ ใหผูน้ันมีสถานภาพเปนขาราชการตํารวจตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการ
ไวกอน 
 เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการ
และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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จะไดรับคําสั่งกลับเขารับราชการแลวก็ตาม แตก็เปนการดําเนินการตามรูปแบบขั้นตอนของ
กฎหมาย มิไดเปนการเยียวยาความเสียหายทางจิตใจใหแกผูฟองคดีแตอยางใด เม่ือคํานึงถึง
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย แลว ศาลเห็นสมควรกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจใหผูฟองคดี
เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท คําขออ่ืนนอกจากน้ีใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๓/๒๕๕๕) 

 

 ๕) การปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนของผูตองขัง 

 

  การที่เจาหนาที่ของกรมราชทัณฑใชระยะเวลาในการตรวจสอบคํารอง
ของผูตองขังที่ขอคัดสําเนาคําพิพากษาและขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณคําพิพากษา 
และดําเนินการจัดสงคํารองของผูตองขังไปยังศาลปกครองชั้นตนรวมทั้งสิ้น ๑๒ วันทําการ 
ทั้งที่ ตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน
เก่ียวกับการขอลากิจ การขอยายกลับภูมิลําเนาใหผูตองขัง และการบริการรับสงจดหมาย
ของผูตองขัง พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหเจาหนาที่ของกรมราชทัณฑดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒ วันทําการ ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร เม่ือการดําเนินการดังกลาว
เปนเหตุใหผูตองขังไดรับความเสียหายเน่ืองจากไมสามารถใชสิทธิย่ืนอุทธรณคัดคาน
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไดทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงเปน
การกระทําละเมิด กรมราชทัณฑจึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูตองขัง 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเคยย่ืนฟองกรมราชทัณฑ (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองชั้นตน 
เปนคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๒/๒๕๔๘ ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษายกฟองเม่ือวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๔๙ เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ผูฟองคดีไดรับทราบคําพิพากษาเม่ือวันที่ 
๔ เมษายน ๒๕๔๙ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ ยื่นตอศาลปกครองชั้นตนขอคัดสําเนา
คําพิพากษาพรอมทั้งขอขยายระยะเวลายื่นคําอุทธรณออกไปอีก ๓๐ วัน โดยยื่นผานผูอํานวยการ
สวนควบคุมผูตองขังเรือนจําขอนแกน  ตอมา ผูบัญชาการเรือนจํากลางขอนแกนไดมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ นําสงคํารองของผูฟองคดีไปยังศาลปกครองชั้นตน  หลังจากนั้น 
ศาลปกครองชั้นตนไดมีหมายแจงคําสั่งศาล ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ สงสําเนาคําพิพากษา
ใหผูฟองคดีพรอมทั้งแจงวาไมอนุญาตใหขยายระยะเวลายื่นคําอุทธรณคําพิพากษา ผูฟองคดี
เห็นวา ผูบัญชาการเรือนจํากลางขอนแกนกระทําการหนวงเหน่ียวหนังสือคํารองขอคัดสําเนา 
คําพิพากษาและคําขอขยายระยะเวลาอุทธรณของผูฟองคดีจนลวงเลยกําหนดเวลาอุทธรณ  
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เปนเหตุใหผูฟองคดียื่นคําอุทธรณไมทัน อันเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเทากับ
คาเสียหายที่ผูฟองคดีเรียกรองในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ เปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูฟองคดีมีคํารองลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ เพ่ือยื่นตอศาลปกครองชั้นตน 
ขอคัดสําเนาคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ ๒๙๒/๒๕๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙  
มาใชประกอบการจัดทําคําอุทธรณ และไดขอขยายระยะเวลายื่นคําอุทธรณคําพิพากษาออกไป
อีก ๓๐ วัน แตเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ สงคํารอง
ของผูฟองคดีไปยังศาลปกครองชั้นตน กอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณเพียง ๑ วัน 
โดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีใชระยะเวลาในการตรวจสอบคํารองของผูฟองคดีและดําเนินการ
จัดสงคํารองของผูฟองคดีไปยังศาลปกครองชั้นตนรวมทั้งสิ้น ๑๒ วันทําการ ซ่ึงตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง 
แหงระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนเกี่ยวกับการขอลากิจ การขอยาย
กลับภูมิลําเนาใหผูตองขัง และการบริการรับสงจดหมายของผูตองขัง พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ วันทําการ จึงเปนการปฏิบัติหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติลาชาเกินสมควร เปนเหตุใหผูฟองคดีไมสามารถใชสิทธิ 
ยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ไดทัน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คดีดังกลาวจึงถึงทีสุ่ด โดยผูฟองคดีไมสามารถโตแยงคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนที่พิพากษายกฟองได จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก 
ผูฟองคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  แตคาเสียหายที่ผูฟองคดีเรียกรองใหผูถูกฟองคดีชดใชจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผูฟองคดีไมไดแสดงพยานหลักฐานใหศาลรับฟงไดวา คาเสียหายจํานวนดังกลาวที่ผูฟองคดี
เรียกรองน้ันมีพยานหลักฐานใดสนับสนุนตามขอเรียกรองดังกลาว จึงเปนการกลาวอาง 
ที่ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน ทั้งเปนการคาดคะเนของผูฟองคดีเองและเปนความเสียหาย
ที่ไมแนนอน เน่ืองจากแมผูฟองคดียื่นคําอุทธรณในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ไมอาจยืนยันไดวาศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษากลับคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตนเปนใหผูฟองคดีชนะคดีและกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามคําขอ  
อยางไรก็ดี เม่ือคํานึงถึงพฤติการณการกระทําของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีและความรายแรง
แหงละเมิดแลว เห็นวา เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไมไดจงใจที่จะกระทําละเมิดตอผูฟองคดี หากแต
เปนเรื่องการตีความขอกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณไมถูกตอง  ดังนั้น จึงเห็นสมควร
กําหนดคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๕,๐๐๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
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ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๑๙/๒๕๕๖) 

 

 ๖) การพิจารณาคําขออนุญาต 

 

  การที่ ผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรยื่นคําขออนุญาตวาง 
ทอระบายน้ําเชื่อมตอทอสาธารณะซึ่งอยูในอํานาจการพิจารณาอนุญาตขององคการ
บริหารสวนตําบล แตขอเท็จจริงปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลใชระยะเวลาในการ
ออกคําสั่งอนุญาตถึง ๓๔๔ วัน ทําใหผูประกอบการไดรับความเสียหาย เน่ืองจาก 
ตองรับภาระคาใชจาย ซึ่งเปนคาแรงงานและคาสวัสดิการ คาบริหารงานภายในโครงการ 
และคาดําเนินการเบ็ดเตล็ดในโครงการ  รวมทั้งดอกเบ้ียที่ผูประกอบการตองชําระใหแก
สถาบันการเงิน กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรและเปนการกระทําละเมิด 
องคการบริหารสวนตําบลจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูประกอบการ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงองคการบริหารสวนตําบลสมอแข (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือขออนุญาตวาง 
ทอระบายน้ําเชื่อมตอทอสาธารณะ ซ่ึงในขณะนั้นนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลของผูถูกฟองคดีครบวาระการดํารงตําแหนง เปนผลให 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติหนาที่แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลในฐานะผูถูกฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ แจงใหผูฟองคดี
ทราบวา การขออนุญาตดังกลาวจะตองประชุมขอความคิดเห็นจากราษฎรที่เก่ียวของ และขอ
ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงไมสามารถดําเนินการได เพราะคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยังรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไมครบตามจํานวน 
ที่กฎหมายกําหนด  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ แจงเรงรัด 
ผูถูกฟองคดีใหพิจารณาคําขอของผูฟองคดี เพราะหากรอใหสภามีสมาชิกครบจะทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีจึงไดสงหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงอําเภอเมือง
พิษณุโลกขอรับทราบแนวทางปฏิบัติ  ตอมา อําเภอเมืองพิษณุโลกพิจารณาแลวเห็นวา  
การขออนุญาตใชประโยชนในที่สาธารณะจะตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย จึงเสนอเรื่อง
ใหจังหวัดพิษณุโลกพิจารณา และจังหวัดพิษณุโลกไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘  
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๘๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แจงอําเภอเมืองพิษณุโลกวา อํานาจการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนเปนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและนายอําเภอทองที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจงใหผูถูกฟองคดีทราบโดยใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีทราบโดยไมไดพิจารณาคําขอของผูฟองคดี การกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีทําใหผูฟองคดีตองเสียโอกาสในทางธุรกิจ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาเสียหายเปนจํานวน ๓๕,๖๙๒,๖๖๒ บาท  
ศาลปกครองช้ันตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในขณะที่ผูฟองคดียื่นคําขออนุญาตวางทอระบายน้ํา
เชื่อมตอทอสาธารณะตามหนังสือของผูฟองคดีลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ไมมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ดังน้ัน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมอแขจึงตองปฏิบัติหนาที่แทนนายก
องคการบริหารสวนตําบลสมอแข  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม๖๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และโดยที่การพิจารณาอนุญาตใหวางทอระบายน้ํา
เชื่อมตอทอสาธารณะไมจําเปนตองไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมอแขกอน  ทั้งนี้ เพราะการขออนุญาตวางทอระบายน้ําเชื่อมตอ 
ทอสาธารณะ ถึงแมวาจะเปนการขอใชทางสาธารณะก็เปนการขอใชทางสาธารณะเพ่ือประโยชน
แกการดําเนินกิจการของผูฟองคดีเทาน้ัน มิใชเปนเรื่องของการบริหารกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลที่จะตองปรากฏอยูในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงจะตองไดรับ 
การพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๔๖ (๑)๖๒  
 

                                                 
๖๑ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๖๔ ฯลฯ ฯลฯ 
 ในระหวางที่ไมมีนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาที่ของนายก 
องคการบริหารสวนตําบลเทาท่ีจําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ๖๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๗๘๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติเดียวกันแตอยางใด ประกอบกับตามมาตรา ๑๖ (๒๗)๖๓ แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
และตามขอ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหเปนอํานาจของผูถูกฟองคดี  
ดังน้ัน การที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
เสนอเรื่องของผูฟองคดีใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
จึงมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปน เม่ือผูฟองคดียื่นขออนุญาตวางทอระบายน้ํา
เชื่อมตอทอสาธารณะ เม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ และยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินเม่ือวันที่ ๕ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ แตตองรอคําสั่งอนุญาตวางทอจนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ รวมเปนเวลา 
๓๔๔ วัน แมจะไมปรากฏวาระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตจะใชเวลาเพียงใด แตภายหลัง
จากที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีน้ี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดีจึงอนุญาตใหวางทอ
เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ หรือประมาณ ๖๐ วัน  ดังน้ัน ในการออกคําส่ังดังกลาวผูถูกฟองคดี
สามารถดําเนินการไดอยางชาไมควรเกิน ๙๐ วัน แตการท่ีผูถูกฟองคดีใชเวลาถึง ๓๔๔ วัน  
ซ่ึงเกินจากระยะเวลาที่ควรจะเปนถึง ๒๕๔ วัน กรณีจึงฟงไดวา เจาหนาที่ผูมีอํานาจทําคําสั่ง
ทางปกครองไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติในการพิจารณาและมีคําสั่ง
เก่ียวกับคําขออนุญาตวางทอระบายน้ําเชื่อมตอทอสาธารณะตามหนังสือของผูฟองคดีลงวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ ลาชาเกินสมควร และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาจะซ้ือจะขาย
บานและที่ดินจัดสรรกับผูซ้ือในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤศจิกายน ๒๕๔๗ แมจะเปนเวลา
กอนไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจังหวัด แตการที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังอนุญาต
วางทอระบายนํ้าเชื่อมตอทอสาธารณะลาชาทําใหผูฟองคดีไมอาจโอนบานและที่ดินที่ไดทําสัญญา
จะซ้ือจะขายได ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี การที่ 
ผูถูกฟองคดีไดกระทําละเมิดโดยใชระยะเวลาในการออกคําส่ังอนุญาตวางทอระบายน้ําเชื่อมตอ
ทอสาธารณะชากวาที่ควรจะเปนถึง ๒๕๔ วัน ทําใหผูฟองคดีตองรับภาระคาใชจาย ซ่ึงเปน
คาแรงงานและคาสวัสดิการ คาบริหารงานภายในโครงการ คาดําเนินการเบ็ดเตล็ดในโครงการ 
ซ่ึงผูฟองคดีมิไดนําสืบใหเห็นวาเสียหายเทาใด แตโดยสภาพนาเชื่อวา ผูฟองคดีไดรับ 
ความเสียหายไมนอยกวา ๒๘๗,๕๐๐ บาท  นอกจากน้ี ปรากฏวาดอกเบี้ยจากคางานตาม
                                                 
 ๖๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๘๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สัญญาจะซื้อจะขายที่ผูฟองคดีทํากับผูจะซ้ือ จํานวน ๘ ราย รวมเปนเงิน ๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท  
ซ่ึงทําใหผูฟองคดีตองเสียหาย โดยตองชําระดอกเบี้ยใหแกสถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อในอัตรา
รอยละ ๙ ตอป ของตนเงินดังกลาวเปนเวลา ๒๕๔ วัน รวมเปนคาเสียหาย ๕๓๖,๗๔๐ บาท  
แตเม่ือผูฟองคดีไดทําสัญญาสนับสนุนทางการเงินเม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ โดยในสัญญา 
มีขอกําหนดใหผูฟองคดีตองขออนุญาตจัดสรรท่ีดินใหถูกตองครบถวนใหแลวเสร็จภายใน  
๙ เดือน นับแตวันที่ลงนามในสัญญา แตผูฟองคดีไดไปยื่นคําขออนุญาตจัดสรรที่ดินตอ 
เจาพนักงานที่ดินเม่ือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงเกินกําหนด ๙ เดือน เปนเหตุใหสถาบัน
การเงินงดการสนับสนุนทางการเงินใหผูฟองคดีได และผูฟองคดีไดทําสัญญาจะซื้อจะขายบาน
และที่ดินจัดสรรกับผูซ้ือในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซ่ึงกอนไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ความเสียหายดังกลาวจึงเกิดขึ้นเพราะความผิดของผูฟองคดี
ไมยิ่งหยอนไปกวาผูถูกฟองคดี แตกรณีดังกลาวมิไดเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไมตองรับผิด  
คงเพียงแตชดใชคาสินไหมทดแทนนอยลงตามมาตรา ๔๔๒๖๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓๖๕  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เทาน้ัน แตเม่ือศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีไมไดอุทธรณ 
ในประเด็นคาเสียหายเพ่ิม คาเสียหายที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนดใหแกผูฟองคดีจึงชอบแลว  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๗/๒๕๕๕) 
 

๒. การใชสิทธิไลเบี้ยของหนวยงานของรัฐกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก
ในการปฏิบัติหนาที่ 
 

 ๒.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 

                                                 
๖๔-๖๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๒๓ ถาฝายผูเสียหายไดมีสวนทําความผิดอยางใดอยางหน่ึงกอใหเกิดความเสียหายดวยไซร ทานวา

หน้ีอันจะตองใชคาสินไหมทดแทนแกฝายผูเสียหายมากนอยเพียงใดน้ัน ตองอาศัยพฤติการณเปนประมาณ ขอสําคัญก็คือวา 
ความเสียหายน้ันไดเกิดข้ึนเพราะฝายไหนเปนผูกอยิ่งหยอนกวากันเพียงไร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๔๒ ถาความเสียหายไดเกิดข้ึนเพราะความผิดอยางหนึ่งอยางใดของผูตองเสียหายประกอบดวยไซร  

ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๒๓ มาใชบังคับ โดยอนุโลม 
 
 



 
 
๗๘๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๒.๒ กระบวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๓ การสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๔ การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด 
 

 ๒.๔.๑ กรณีการกระทําละเมิดเกิดกอนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับ 
 

 เหตุละเมิดเกิดข้ึนกอนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับ ความรับผิดในทางละเมิด สิทธิไลเบี้ย และ
ความรับผิดอยางลูกหน้ีรวม ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  ดังน้ัน แมวาเจาหนาที่จะมิไดกระทําละเมิดดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ก็ยังตองรับผิดจากการกระทําละเมิดน้ัน และแมวาการออกคําสั่งใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนจะออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๒  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามมาตรา ๕๗ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมิอาจใชบังคับกับ
กรณีน้ีได ก็เปนการออกคําสั่งที่อางบทกฎหมายไมถูกตองเทาน้ัน หาทําใหคําสั่งดังกลาว
เสียไปทั้งหมดหรือเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายไม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมวด (สบ ๑) ปฏิบัติหนาที่หัวหนาชุด
สืบสวนปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ไดรับคําสั่งจาก 
ผูกํากับการ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ (ผูถูกฟองคดี) ใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกทางราชการเปนเงินจํานวน ๓๖๐,๙๗๒.๐๒ บาท กรณีผูฟองคดีไดขับรถยนต
ของทางราชการเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต เปนเหตุใหผูขับขี่ไดรับบาดเจ็บสาหัสและทรัพยสิน
เสียหาย และศาลจังหวัดกาญจนบุรีไดมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีและสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รวมกันชดใชเงินใหแกผูเสียหาย จํานวน ๒๑๒,๙๐๑ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป  
นับแตวันทําละเมิด (๑ มีนาคม ๒๕๓๘) จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหใชคาฤชาธรรมเนียมและ 
คาทนายความแทนโจทก และเม่ือสํานักงานตํารวจแหงชาติไดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๗๘๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามคําพิพากษาของศาลแลวจึงใชสิทธิไลเบี้ยตอผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวเปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การกระทําละเมิดของผูฟองคดีเกิดขึ้นเม่ือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ซ่ึงเกิดขึ้น
กอนวันที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับ  ดังน้ัน 
ในสวนของวิธีสบัญญัติอันไดแกขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ การรายงานความเห็นตอกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ และการเรียก
ใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน จึงสามารถนําหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติดังกลาว และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับได แตในสวนของสารบัญญัติ 
อันไดแกความรับผิดในทางละเมิด สิทธิไลเบี้ย และความรับผิดอยางลูกหน้ีรวม ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงมีผลทําใหแมวาการกระทําละเมิด
ของผูฟองคดีจะมิใชเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูฟองคดีก็ยังตองรับผิดจาก 
การกระทําละเมิดน้ัน ผูถูกฟองคดียอมใชสิทธิไลเบี้ยตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๕๖๖ มาตรา ๔๒๖๖๗  
และมาตรา ๔๒๗๖๘ ประกอบมาตรา ๗๖๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ได สวนการที่ 
 
 
 
 

                                                 
 ๖๖-๖๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๗๖ ถาการกระทําตามหนาที่ของผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล เปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืนนิติบุคคลน้ันตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายน้ัน  แตไมสูญเสียสิทธิที่จะ 
ไลเบ้ียเอาแกผูกอความเสียหาย 
 ถาความเสียหายแกบุคคลอื่นเกิดจากการกระทําที่ไมอยูในขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ของนิติบุคคล  
บรรดาบุคคลดังกลาวตามวรรคหน่ึงที่ไดเห็นชอบใหกระทําการน้ันหรือไดเปนผูกระการทําดังกลาวตองรวมกันรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกผูที่ไดรับความเสียหายน้ัน 
 มาตรา ๔๒๕ นายจางตองรวมกันรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิด ซ่ึงลูกจางไดกระทําไปในทางการที่จางน้ัน 
 มาตรา ๔๒๖ นายจางซ่ึงไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจางไดทําน้ัน ชอบที่จะ
ไดชดใชจากลูกจางน้ัน 
 มาตรา ๔๒๗ บทบัญญัติในมาตราท้ังสองกอนน้ัน ทานใหใชบังคับแกตัวการและตัวแทนดวย โดยอนุโลม 



 
 
๗๙๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๗๐  
มาตรา ๙๗๑ และมาตรา ๑๒๗๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  
อันเปนบทบัญญัติที่ใชกับกรณีหนวยงานของรัฐออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใช
คาสินไหมทดแทนเนื่องจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และยังได
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๗๗๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
อันเปนบทบัญญัติเก่ียวดวยการบังคับทางปกครอง ซ่ึงมิอาจใชบังคับไดกับกรณีของผูฟองคดี 
มาใชเปนฐานในการออกคําสั่งดังกลาว โดยไมไดอางบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยอันเปนกฎหมายท่ีใชบังคับกับกรณีน้ี น้ัน  กรณีเปนการออกคําส่ังที่อางบทกฎหมาย 
ไมถูกตองเทาน้ัน หาทําใหคําสั่งดังกลาวเสียไปทั้งหมดหรือเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายไม  
อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีสามารถแกไขคําสั่งน้ี โดยอางอิงบทกฎหมายใหถูกตองได  พิพากษายกฟอง 
โดยมีขอสังเกตใหผูถูกฟองคดีแกไขคําส่ังในสวนที่เก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหอํานาจ
ในการออกคําสั่งใหถูกตองตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๙/๒๕๕๕) 
 

                                                 
 ๗๐-๗๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาท่ี 
ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาท่ี 
ไดกระทําการน้ันไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
 สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึงจะมีไดเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา
และความเปนธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได 
 ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม  
ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 
 ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเร่ืองลูกหน้ีรวมมาใชบังคับและเจาหนาที่แตละคน
ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทาน้ัน 
 มาตรา ๙ ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกใหอีกฝายหน่ึง
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความหน่ึงนับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนน้ัน
แกผูเสียหาย 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่หนวยงานของรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา ๘ 
หรือในกรณีที่เจาหนาที่ตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ผูน้ันไดกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบกับมาตรา ๘ ใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาที่ผูน้ันชําระเงินดังกลาวภายในเวลา 
ที่กําหนด 
 ๗๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕๗ คําส่ังทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน  
ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูน้ันชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน 
เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน 
 วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสินใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
โดยอนุโลม สวนผูมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 ๒.๔.๒ กรณีการกระทําละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบังคับ 
 

 กรณีที่เจาหนาที่ซึ่งมิใชพนักงานขับรถยนตไดขับรถของทางราชการ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาแลวประสบอุบัติเหตุชนกับรถไฟ แมผลของอุบัติเหตุดังกลาว
จะรายแรงถึงขนาดมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและไมสาหัส และทรัพยสินของทางราชการ
เสียหาย ในการพิจารณาวาอุบัติเหตุดังกลาวเกิดจากการกระทําโดยประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงของเจาหนาที่ผูน้ันหรือไม ตองพิจารณาจากวิสัยและพฤติการณในการขับรถ
ของเจาหนาที่ ประกอบกับปจจัยแวดลอมที่เก่ียวของ ไดแก ดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 
ที่ส่ังใหเจาหนาที่ขับรถยนตโดยมิไดสอบถามถึงความชํานาญ ความเร็วในการขับข่ีรถยนต 
สภาพรถยนต รวมถึงปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ อันไดแก การดูแลสภาพเครื่องหมายหรือ
สัญญาณจราจร การจัดใหมีส่ิงปดก้ันหรือมีเจาหนาที่ที่ใหสัญญาณ และการใหเสียง
สัญญาณของรถไฟขณะแลนผาน รวมท้ังยังตองพิจารณาสภาพแวดลอมโดยรอบของ
บริเวณจุดตัดทางรถไฟวามีส่ิงปดบังการมองเห็นหรือไมอีกดวย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนพนักงานจาง ตําแหนงคนงาน (ทําหนาที่ผูชวยนักวิชาการ
ประชาสัมพันธ) สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เม่ือวันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๙.๒๐ นาฬิกา ผูฟองคดีขับรถยนตตูของฝายประชาสัมพันธ สํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก เกิดอุบัติเหตุชนกับรถไฟ เปนเหตุทําใหขาราชการและ
พนักงานจางสังกัดผูถูกฟองคดีที ่๑ เสียชีวิต ๑ ราย ไดรับบาดเจ็บ ๔ ราย  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดชดใชคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือผูรับชวงสิทธิแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เห็นวา ผูฟองคดีไดขับรถยนตขามถนนที่ตัดผานทางรถไฟไปทันทีโดยมิไดหยุดรถเพ่ือมองดู
ความปลอดภัยวามีขบวนรถไฟแลนผานมาหรือไม เปนการกระทําโดยขาดความระมัดระวัง 
ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานท่ีวิญูชนพึงปฏิบัติเปนอยางมาก พฤติการณดังกลาวจึงเปน
การกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงใชสิทธิไลเบี้ยคาสินไหมทดแทนกับผูฟองคดี โดยมีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใชเงิน
จํานวน ๒๗๐,๓๗๕.๙๕ บาท ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีเห็นวาไมถูกตอง จึงไดยื่นหนังสือ
อุทธรณคําสั่งดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวนิิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีน้ีปรากฏขอเท็จจริงตามรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดวา ผูฟองคดีมิไดมีหนาที่ขับรถยนต ในวันดังกลาว พนักงานขับรถยนตมิไดมา
ปฏิบัติงาน ผูฟองคดีจึงไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ขับรถแทนพนักงาน
ขับรถยนต รถยนตตูคันดังกลาวมีอายุการใชงาน ๑๓ ป ระบบเกียรเปนเกียรพวงมาลัย มิใช
เกียรกระปุกที่ผูฟองคดีมีความชํานาญ ในวันเกิดเหตุผูฟองคดีไดขับรถยนตเลี้ยวซายไปตามถนน
ที่ตัดผานทางรถไฟซึ่งมีปายสัญญาณเตือนระวังรถไฟและปายหยุดติดอยูขางถนนดานซาย  
แตไมมีเคร่ืองก้ันขวางและสัญญาณไฟ สภาพของถนนชวงที่ตัดผานทางรถไฟมีลักษณะเปนเนินโคง 
ขณะขับรถยนตตูคันดังกลาวผูฟองคดีไมไดเสพสุราหรือเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล และปรากฏ
ขอเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนคดีจราจรวา บริเวณขางทางดานซายกอนถึงทางตัดผาน
ทางรถไฟ มีตนไมบังสายตาผูขับขี่ ทําใหไมสามารถที่จะมองเห็นรถไฟที่มาจากพิษณุโลกได 
ในระยะไกล และขณะเดียวกัน ผูขับขี่รถไฟก็จะมองไมเห็นรถที่จะขับผานทางรถไฟในระยะไกล
ไดเชนกัน ภายหลังจากเกิดเหตุแลว ไดมีการตัดตนไมที่บังทัศนวิสัยดังกลาว ติดตั้งสัญญาณ 
ไฟจราจรและปายประชาสัมพันธ และเม่ือพิจารณาประกอบกับคําใหการชั้นสอบสวนความรับผิด
ทางละเมิดของผูที่โดยสารไปในรถยนตตูคันเกิดเหตุ ซ่ึงใหถอยคําวาผูฟองคดีขับรถตูดวย
ความเร็วไมมากนัก เม่ือถึงทางขามรถไฟผูฟองคดีไดขับรถขามทางรถไฟซึ่งเปนขณะเดียวกับที่
รถไฟแลนมาถึงโดยมิไดเปดหวูดใหสัญญาณ ผูฟองคดีขับรถยนตตูไมพนทาง จึงเกิดอุบัติเหตุน้ี  
ดังนั้น แมผลของอุบัติเหตุดังกลาวจะรายแรงถึงขนาดมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสและไมสาหัส 
และทรัพยสินของทางราชการเสียหาย แตโดยรูปคดียังมีปจจัยอ่ืนอีกหลายสวนซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงในครั้งน้ี อันไดแก ดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 
ที่สั่งใหผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่แทนพนักงานขับรถยนต ทั้งที่ควรจะมีการสอบถามถึงความชํานาญ
ในการขับขี่รถดวยระบบเกียรพวงมาลัยกอนสั่งการ สภาพรถยนตที่มีอายุการใชงานมานาน 
จึงมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยอยูแลวโดยสภาพ ปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ อันไดแก การดูแล
สภาพเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟที่แสดงวารถไฟกําลังจะผานในบริเวณจุดตัดระหวาง
ทางเดินรถกับทางรถไฟ การจัดใหมีสิ่งปดก้ันหรือมีเจาหนาที่ที่ใหสัญญาณ และเสียงสัญญาณ
ของรถไฟที่แสดงวารถไฟกําลังจะผาน รวมถึงการดูแลสภาพแวดลอมโดยรอบของบริเวณจุดตัด
ดังกลาวมิใหมีสิ่งปดบังระยะในการมองเห็น เพ่ือใหผูขับขี่รถยนตสามารถมองเห็นรถไฟได 
ในระยะปลอดภัย เม่ือปจจัยแวดลอมบริเวณจุดเกิดเหตุไมเอ้ือตอทัศนวิสัยในการขับขี่ ประกอบกับ 
ความไมชํานาญในเสนทางและระบบเกียรพวงมาลัยอยูกอนแลว  อีกทั้ง จุดตัดของทางเดินรถไฟ
มีลักษณะเปนเนินโคงบังคับใหผูขับขี่ตองขับอยางชา ๆ การท่ีผูฟองคดีขับรถยนตตูขาม 
ทางรถไฟอยางชา ๆ จนเปนเหตุใหรถไฟขบวนพิพาทชนเขากับรถยนตตูจนเกิดความเสียหาย 
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เม่ือพิจารณาวิสัยและพฤติการณในการขับรถของผูฟองคดีและปจจัยแวดลอมที่เก่ียวของ
ดังกลาวแลว เห็นวา ผูฟองคดีขับรถยนตโดยปราศจากความระมัดระวัง ถือเปนการกระทํา 
โดยประมาทเลินเลอ แตยังไมอาจถือไดวาเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง  ดังน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได 
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชเงินจํานวน ๒๗๐,๓๗๕.๙๕ บาท 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี  
จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๖) 
 

 การที่ผูฟองคดีซึ่งเปนตํารวจไดรับมอบหมายใหขับรถเพื่อนําผูตองหา
ไปขออํานาจศาลฝากขัง ยอมตองใชความระมัดระวังในการขับข่ีมากกวาปกติ แตผูฟองคดี
กลับขับข่ีรถดวยความเร็วสูง และขับแซงรถยนตรถบรรทุกพวงที่อยูดานหนาในระยะ
กระชั้นชิดในถนนสองชองทางเดินรถสวนกันได โดยมิไดพิจารณาใหดีกอนวามีรถคันอ่ืน
ขับสวนทางมาหรือไม จนทําใหเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับสภาพของถนนขณะนั้นมีฝนตก 
ถนนลื่น และสภาพของรถยนตเปนรถกระบะไมมีหลังคา รวมทั้งผูตองหาที่โดยสาร 
ถูกใสกุญแจมือพวงติดกัน ๕ คน ยอมพอคาดหมายไดวา หากเกิดอุบัติเหตุข้ึนยอมเกิด
ความสูญเสียอยางรายแรง พฤติการณของผูฟองคดีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ดวย 
ความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
 คาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความที่หนวยงานของรัฐตองชําระ 
แกศาลในคดีที่หนวยงานของรัฐถูกฟองเรียกคาเสียหายจากการกระทําละเมิดของ
เจาหนาที่ ไมใชคาเสียหายท่ีเปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ 
หนวยงานของรัฐไมอาจเรียกใหเจาหนาที่ชําระเงินในสวนน้ีได 
 รถยนตกระบะคันเกิดเหตุเปนรถกระบะแบบไมมีหลังคา การควบคุม
ผูตองหาใชวิธีใสกุญแจมือพวงติดกัน ๕ คน และใหน่ังบนกระบะทาย เปนการควบคุม
ผูตองหาที่ไมถูกตอง ความเสียหายสวนหน่ึงจึงเกิดข้ึนจากความผิดหรือความบกพรอง
ของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมอยูดวยที่ไมจัดหายานพาหนะ 
ที่ปลอดภัย ประกอบกับเม่ือพิจารณาตารางการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีในวันเกิดเหตุ 
ผูฟองคดีไมมีหนาที่เปนเวรพนักงานขับรถผลัดฟองฝากขัง แตไดรับคําสั่งใหทําหนาที่
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ดังกลาว อันเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทางราชการโดยแท  
จึงเห็นควรใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแก 
ทางราชการเปนเงินจํานวน ๑,๒๑๘,๗๙๙.๒๘ บาท เน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย กรณีขณะผูฟองคดี
ปฏิบัติหนาที่ผูบังคับหมูงานปกครองปองกัน สถานีตํารวจภูธรอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ไดรับคําสั่งใหขับรถยนตของทางราชการนําผูตองหาไปขออํานาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัด
จันทบุรี แตระหวางทางไดเกิดอุบัติเหตุทําใหผูตองหาเสียชีวิตและบาดเจ็บ และรถยนตของ 
ทางราชการไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) พิจารณาแลวใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหขับรถเพื่อนําผูตองหาไปขออํานาจศาล 
ฝากขัง โดยวิสัยและพฤติการณของขาราชการตํารวจที่มีหนาที่รับผิดชอบเชนผูฟองคดี ผูฟองคดี
ยอมตองใชความระมัดระวังในการขับขี่มากกวาปกติ โดยเม่ือพิจารณาถึงสภาพของถนนขณะนั้น
มีฝนตก ถนนลื่น และสภาพของรถยนตที่เปนรถกระบะไมมีหลังคา รวมทั้งผูตองหาที่โดยสาร 
ถูกใสกุญแจมือพวงติดกัน ๕ คน แลว ยอมพอคาดหมายไดวา หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเกิดความ
สูญเสียอยางรายแรง แตผูฟองคดีกลับขับขี่รถดวยความเร็วสูงและขับแซงรถยนตคันหนา 
ในระยะกระชั้นชิดซ่ึงเปนถนนสองชองทางเดินรถสวนกันได ผูฟองคดีกลับมิไดลดความเร็วลง
และขับแซงรถบรรทุกพวงที่อยูดานหนา โดยมิไดพิจารณาใหดีกอนวามีรถคันอ่ืนขับสวนทางมา
หรือไม จนทําใหเกิดอุบัติเหตุดังกลาว และไมปรากฏวาอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความบกพรองหรือ
สภาพของรถยนตแตอยางใด เม่ือพิเคราะหถึงวิสัยและพฤติการณแลว เห็นวา ผูฟองคดีปฏิบัติ
หนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง สวนผูฟองคดีสมควรรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
จํานวนเทาใดน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงเปนเหตุใหผูเสียหายทั้ง ๕ คน ยื่นฟองสํานักงานตํารวจแหงชาติใหชดใชคาเสียหาย 
และศาลจังหวัดจันทบุรีมีคําพิพากษาใหสํานักงานตํารวจแหงชาติชดใชคาเสียหายรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ บาท จากน้ันกรมบัญชีกลางไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีปฏิบัติ
หนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงมีหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
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๒๕๕๑ ใหผูฟองคดีรับผิดในอัตรารอยละ ๗๕ ของคาเสียหายจํานวน ๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ บาท  
คิดเปนเงิน ๑,๒๑๘,๗๙๙.๒๘ บาท เห็นวา เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับผิดชดใชคาสินไหมแก
ผูเสียหายแลว กรณีเปนการปฏิบตัิหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงานของรัฐ
ยอมสามารถเรียกใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิดชดใชแกหนวยงานของรัฐได แตหนวยงานของรัฐ
มีสิทธิเรียกใหผูกระทําละเมิดชําระเฉพาะคาเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทําละเมิด
เทาน้ัน กรณีน้ีเงินคาเสียหายดังกลาวไดรวมคาฤชาธรรมเนียมไวดวย ซ่ึงคาฤชาธรรมเนียม
ดังกลาวมิไดเปนคาเสียหายที่เปนผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไมอาจเรียกใหผูฟองคดีชําระเงินในสวนนี้ได เม่ือสํานักงานตํารวจแหงชาติมีหน้ีคางชําระ 
คาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความอีกจํานวน ๕๑,๓๓๕ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป รวมเปนเงิน ๕๑,๗๐๓.๑๘ บาท (๕๑,๓๓๕ + ๓๖๘.๑๘) ซ่ึงเงินจํานวนดังกลาวเปน
คาธรรมเนียมและคาทนายความที่หนวยงานตองชําระใหศาลในการดําเนินคดีจึงถือวาเปน 
คาฤชาธรรมเนียมที่ตองนํามารวมกับคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความที่ศาลจังหวัดจันทบุรี
พิพากษาใหผูฟองคดีตองรับผิดใน ๔ คดี เปนเงินจํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท จึงรวมเปนเงิน 
คาฤชาธรรมเนียมทั้งสิ้น ๖๕,๗๐๓.๑๘ บาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินที่ตองนํามาหักออกจากยอดเงิน
ความรับผิดตามหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่มียอดความรับผิดจํานวน 
๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ บาท  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจเรียกใหผูฟองคดีชดใชเงินไดจํานวน 
๑,๕๕๙,๓๖๒.๕๓ บาท (๑,๖๒๕,๐๖๕.๗๑ - ๖๕,๗๐๓.๑๘)  นอกจากน้ัน เม่ือพิจารณาถึง
ขอเท็จจริงที่วา รถยนตกระบะคันเกิดเหตุเปนรถกระบะแบบไมมีหลังคาการควบคุมผูตองหา 
ใชวิธีใสกุญแจมือพวงติดกัน ๕ คน และใหน่ังบนกระบะทาย เห็นวา การควบคุมผูตองหาดวย 
วิธีดังกลาวไมนาจะถูกตองและเปนกรณีที่พึงคาดหมายไดวา เม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะทําใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงถึงขั้นมีผูเสียชีวิต ความเสียหายสวนหนึ่งจึงเกิดขึ้นจากความผิด 
หรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมอยูดวยที่ไมจัดหา
ยานพาหนะที่ปลอดภัยและไมจัดเจาหนาที่ใหเพียงพอกับจํานวนผูตองหาที่ตองนําตัวเดินทางไป
ฝากขัง จึงเห็นควรใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย ประกอบกับผูฟองคดีไดรับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนดวยการมอบเงินสวนตัวใหแกญาติและผูตองหาที่ไดรับบาดเจ็บ 
และเมื่อพิจารณาตารางการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี ผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่เปนเวรพนักงาน
ขับรถสองวันติดตอกัน และในวันเกิดเหตุผูฟองคดีไมมีหนาที่เปนเวรพนักงานขับรถผลัดฟอง
ฝากขัง แตไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหทําหนาที่ดังกลาว จึงเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่
เพ่ือประโยชนของทางราชการโดยแท จึงเห็นควรใหผูฟองคดีรับผิดในอัตรารอยละ ๑๐ ของ
ความเสียหายทั้งหมด  ดังน้ัน จึงใหผูฟองคดีรับผิดเปนเงินจํานวน ๑๕๕,๙๓๖.๒๕ บาท  
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
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เฉพาะสวนที่เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการเกินกวาจํานวน 
๑๕๕,๙๓๖.๒๕ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๕๗) 
 

 การที่เจาพนักงานที่ดินดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
โดยไมใชความระมัดระวังในการตรวจสอบรายละเอียดของสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูที่อางวาเปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน และไมตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของท่ีดินในครั้งกอนที่จัดเก็บ
ไวในสารบบท่ีดิน  เพื่อใหทราบวาภาพถายใบหนาของบุคคลที่ปรากฏในสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนเปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินพิพาทที่แทจริงหรือไม  
ซึ่งหากเจาพนักงานที่ดินไดใชความระมัดระวังแมเพียงเล็กนอยก็จะสามารถพบ 
ความพิ รุธบกพรองได  พฤติการณ ดังกลาวถือเปนการกระทําโดยปราศจาก 
ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณของบุคคลในหนาที่ อันถือไดวาเปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ขณะที่ผูฟองคดีทั้งสองรับราชการที่
สํานักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
และผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงมีหนาที่รับคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  
ไดจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) ใหแก
นางสาว ม. และชายที่อางวาชื่อนาย ส. ซ่ึงมีชื่อเปนผูครอบครองที่ดินดังกลาว แตตอมาเจาของที่ดิน
ที่แทจริงปฏิเสธวามิไดเปนผูดําเนินการขายฝาก และบัตรประจําตัวประชาชนที่มีผูแอบอาง 
เปนเอกสารปลอม นางสาว ม. จึงยื่นฟองกรมที่ดินตอศาลแพง คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ
พิพากษาใหกรมที่ดินชําระคาสินไหมทดแทนแกนางสาว ม. จํานวน ๑๔๕,๔๓๗.๕๐ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป และกรมที่ดินไดชําระคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน 
๑๙๔,๑๘๗.๕๐ บาท ใหแกผูเสียหายแลว ในสวนของการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกเห็นวา ผูฟองคดีทั้งสองมิไดกระทําโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน แตกรมบัญชีกลาง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เห็นวา พฤติการณถือไดวาเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง จึงใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของรับผิดในอัตรารอยละ ๗๕ ของคาเสียหายที่กรมที่ดิน
ชดใชใหแกผูเสียหายไป คิดเปนเงิน ๑๔๕,๖๔๐.๖๒ บาท แตเม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทําและความเปนธรรมแหงกรณีแลว ใหผูฟองคดีที่ ๒ รับผิดชดใชในอัตรารอยละ ๔๐ 
ของเงินจํานวนดังกลาว เปนเงิน ๕๘,๕๒๖.๒๕ บาท และใหผูฟองคดีที่ ๑ รับผิดชดใชในอัตรา
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รอยละ ๖๐ ของเงินจํานวนเดียวกัน เปนเงิน ๘๗,๓๘๔.๓๗ บาท อธิบดีกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) จึงมีคําสั่งตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรียกใหผูฟองคดีทั้งสองชดใชคาสินไหม
ทดแทนตามจํานวนดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นพองดวย จึงอุทธรณและนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑   
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ชายผูอางตนเปนนาย ส. นํามาแสดงในการ
ยื่นคําขอจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินตอผูฟองคดีทั้งสอง ระบุวาเกิดเดือนกุมภาพันธ 
๒๔๘๓ และออกใหเม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๙  ดังนั้น ในวันที่ออกบัตร นาย ส. จะตองมีอายุ 
๕๕ ป ๑๑ เดือน แตเม่ือพิจารณาจากภาพถายใบหนาที่ปรากฏในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ดังกลาวแลว บุคคลในภาพนาจะมีอายุออนกวา ๕๕ ป ๑๑ เดือน อยูมาก หากผูฟองคดีทั้งสอง
ปฏิบัติหนาที่โดยใชความระมัดระวังตรวจสอบรายละเอียดของสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ดังกลาวแมเพียงเล็กนอยก็จะสามารถพบความพิรุธบกพรองน้ันได และหากไดตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินในครั้งกอน 
ที่จัดเก็บไวในสารบบที่ดิน ยอมสามารถทราบไดวาชายคนดังกลาวมิใชนาย ส. ผูครอบครอง
ที่ดินพิพาทท่ีแทจริง อันจะสามารถปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแกนางสาว ม. ได การท่ี 
ผูฟองคดีทั้งสองดําเนินการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่ดินใหแกนางสาว ม. โดยไมพบ 
ความพิรุธบกพรองดังกลาว ทั้งที่ผูฟองคดีทั้งสองสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวได
โดยงาย และอยูในวิสัยที่จะกระทําไดดวยตนเอง โดยมิไดสงผลใหการดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามคําขอตองลาชาจนเกินสมควร พฤติการณแหงการกระทําของผูฟองคดี 
ทั้งสองจึงถือเปนการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณของบุคคล 
ในหนาที่ อันถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง และเม่ือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูฟองคดีทั้งสองเกิดจากการไมเบิกแฟมสารบบท่ีดินมาตรวจสอบ
เปรียบเทียบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลที่อางตนเปนนาย ส. ประกอบกับ 
ไมปรากฏวาการที่มีประชาชนมาติดตอราชการจํานวนมากทําใหผูฟองคดีทั้งสองมีงานที่จะตอง
รับผิดชอบมากขึ้นกวาวันปกติอยางไร  ดังน้ัน จึงสมควรหักสวนแหงความรับผิดของผูฟองคดี
ทั้งสองในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาเสียหายจํานวน ๑๙๔,๑๘๗.๕๐ บาท เหลือ ๑๔๕,๖๔๐.๖๒ บาท 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เรียกใหผูฟองคดีที่ ๑  
รับผิดในอัตรารอยละ ๖๐ ของเงินจํานวนดังกลาว เปนเงิน ๘๗,๓๘๔.๓๗ บาท และเรียกให 
ผูฟองคดีที่ ๒ รับผิดในอัตรารอยละ ๔๐ ของเงินจํานวนดังกลาว เปนเงิน ๕๘,๒๕๖.๒๕ บาท  
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐/๒๕๕๗) 
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 ๒.๕ อายุความการใชสิทธิไลเบี้ยจากเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

๓. การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิด
ตอหนวยงานของรัฐ 

 ๓.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

 กรณีที่พนักงานเทศบาลกระทําละเมิดตอเทศบาลในการควบคุมงานกอสราง
หรือการตรวจรับงาน นายกเทศมนตรีซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหาย
และไมมีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังกลาว ยอมมีอํานาจออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ได แมในขณะที่มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดังกลาว พนักงานเทศบาลที่กระทําละเมิดน้ันจะโอน (ยาย) ไปหนวยงานอ่ืน
แลวก็ตาม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เดิมผูฟองคดีรับราชการเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนงวิศวกรโยธา ระดับ ๔  
กองชาง สังกัดเทศบาลเมืองบานหมี่ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  ตอมา หลังจากที่ผูฟองคดีไดโอน 
(ยาย) ไปสังกัดเทศบาลตําบลนํ้าพองแลว นายกเทศมนตรีเมืองบานหม่ี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมี
คําสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ กรณีผูฟองคดีซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนผูควบคุมงานกอสรางไดจัดทําบันทึก
รายงานวางานกอสรางถนน ค.ส.ล. แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงาน ทั้งที่
ผูรับจางยังบมคอนกรีตไมครบจํานวนวันตามขอกําหนดในแบบแปลน ซ่ึงไมถูกตองตามสัญญา
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาจางใหแกผูรับจางพรอมกับปรับผูรับจาง
เน่ืองจากสงมอบงานลาชาเพียง ๕ วัน ซ่ึงที่ถูกตองแลวผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองเรียกคาปรับจาก
ผูรับจางจํานวน ๒๙ วัน ในระหวางสอบขอเท็จจริง ผูฟองคดีไดโอนยายจากเทศบาลตําบลนํ้าพอง
ไปสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตอมา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ตามคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ไดขอโอนยายไปปฏิบัติหนาที่ยังหนวยงานอ่ืน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงมีคําสั่ง ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ขึ้นใหม ผลการ
สอบขอเท็จจริงปรากฏวาผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางจงใจหรือปฏิบัติหนาที่
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง กอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ 
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ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีและนาย ม. ในฐานะผูควบคุมงานกอสราง รวมทั้ง
กรรมการตรวจการจางอีกสามราย ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงิน
จํานวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท โดยแบงความรับผิดออกเปน ๕ สวน สวนละ ๒๔,๙๒๑.๖๐ บาท 
เทากันทุกคน ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว และนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีฐานะเปนหัวหนาหนวยงาน และมิไดมีสวนเกี่ยวของกับ 
การควบคุมงานกอสรางหรือการตรวจรับงานอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมิไดเปนผูมีสวนไดเสียหรือทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง
ตามมาตรา ๑๓๗๔ และมาตรา ๑๖๗๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
คําสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่จึงชอบดวยขอ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือตอมา 
ในระหวางการสอบขอเท็จจริงดังกลาว คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง 

                                                 
 ๗๔-๗๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๑๓ เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
 (๑) เปนคูกรณีเอง 
 (๒) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี 
 (๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียง
ภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 

 (๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
 (๕) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเปนนายจางของคูกรณี 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการ 
ในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง 
เจาหนาท่ีหรือกรรมการผูน้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันไมได 
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการดังน้ี 

 (๑) ถาผูน้ันเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูน้ันหยุดการพิจารณาเร่ืองไวกอนและแจงใหผูบังคับบัญชา 
เหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี 
 (๒) ถามีคูกรณีคัดคานวาผูน้ันมีเหตุดังกลาว หากผูน้ันเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคานน้ัน ผูน้ันจะทําการ
พิจารณาเร่ืองตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี 
 (๓) ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ันหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผูน้ันเปนกรรมการอยู 
มีคําส่ังหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณีวาผูน้ันมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันหรือไม 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ไดโอนยายไปปฏิบัติหนาที่ยังหนวยงานอ่ืนทั้งหมด  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ขึ้นใหม ตามคําส่ังลงวันที่ ๑๒ 
มกราคม ๒๕๔๙ จึงมีผลเปนการยกเลิกคําส่ังลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ไปโดยปริยาย  
ซ่ึงมิไดเปนการออกคําสั่งซํ้าซอนกับคําส่ังเดิมแตอยางใด  นอกจากน้ี การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีคําสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ แตงตั้งนาง ว. ซ่ึงไดโอนยายไปปฏิบัติหนาที่ยังหนวยงานอ่ืน
แลวกลับมาเปนกรรมการสอบขอเท็จจริงอีก เน่ืองจากนาง ว. ทราบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
เปนอยางดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยอมมีอํานาจกระทําไดตามขอ ๘ วรรคสอง ของระเบียบดังกลาว  
นอกจากน้ัน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ เปนคําส่ังที่ออกมาเพื่อแสวงหา
ขอเท็จจริงวามีการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐหรือไม หากมีการกระทําละเมิดเกิดขึ้น  
ผูใดกระทําละเมิด และจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนอยางไร  ดังน้ัน แมในขณะที่ออก
คําสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ ผูฟองคดีจะไดโอนยายไปสังกัดกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแลว ก็มิไดเปนการจํากัดอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการออกคําส่ังดังกลาว 
แตอยางใด ประกอบกับกรณีของผูฟองคดีไมเขาเง่ือนไขตามขอ ๑๐ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 
เน่ืองจากกรณีตามขอ ๑๐ ของระเบียบดังกลาว เปนกรณีที่เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงหนึ่ง
ไปทําละเมิดแกหนวยงานของรัฐอีกแหงหน่ึง แตสําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ เปนกรณีที่ขณะกระทําละเมิด ผูฟองคดีอยูในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
คําสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ และคําสั่งลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙ ที่แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย  
 เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีกับนาย ม. ในฐานะผูควบคุมงานกอสราง
ไดตรวจสอบแลวจัดทําบันทึกรายงานวา งานกอสรางแลวเสร็จในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ 
คณะกรรมการตรวจการจางจึงไดตรวจรับงานไว แตปรากฏวาแบบแปลนกอสรางไดกําหนดให
ใชนํ้ายาบมคอนกรีตหรือกระสอบชุมนํ้าบมคอนกรีตอยางนอย ๒๘ วัน จึงเห็นไดวาการที่ 
ผูรับจางสงมอบงานหลังจากเทคอนกรีตไดเพียง ๔ วัน เปนการทํางานกอสรางที่ไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในแบบแปลนกอสราง และเม่ือแบบแปลนกอสรางถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของ
สัญญา การสงมอบงานของผูรับจางดังกลาวจึงไมถูกตองตามสัญญา ซ่ึงหากผูรับจางทําการ 
บมคอนกรีตอยางนอย ๒๘ วัน ตามที่แบบแปลนกอสรางกําหนดไว ผูรับจางจะสามารถสงมอบงาน
ไดเร็วที่สุดในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และจะตองชําระคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เน่ืองจาก
สงมอบงานลาชาเปนเวลา ๒๙ วัน รวมเปนเงินจํานวน ๑๕๐,๕๖๘ บาท การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปรับผูรับจางเพียง ๕ วัน เปนเงินจํานวน ๒๕,๙๖๐ บาท และไมสามารถเรียกคาปรับจากผูรับจาง
ไดอีกจํานวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท จึงเปนผลมาจากการปฏิบัติหนาที่ของผูควบคุมงานและกรรมการ
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ตรวจการจาง และนอกจากการปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานกอสรางของผูฟองคดีกับนาย ม.  
จะไมเปนไปตามสัญญาจางแลว ยังไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอ ๖๖ (๑)๗๖ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  
อีกดวย อันเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกอบกับการตรวจสอบวางานกอสราง
เปนไปตามแบบแปลนหรือไม เปนหนาที่ของผูฟองคดีในฐานะวิศวกรผูควบคุมงานโดยตรง และ
ผูฟองคดีซ่ึงมีตําแหนงเปนวิศวกรโยธายอมมีความเขาใจแบบแปลนการกอสรางและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ เปนอยางดี  
อีกทั้งยังสามารถใชความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณเพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหาย
แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได แตผูฟองคดีหาไดใชใหเพียงพอไม จึงถือไดวาผูฟองคดีกระทําละเมิด
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ในผลแหงละเมิดที่ตนไดกระทําขึ้นตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙  และโดยที่แนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
กําหนดใหผูควบคุมงานตองรับผิดรอยละ ๖๐ สวนคณะกรรมการตรวจรับงานรับผิดรอยละ ๔๐ 
ของความเสียหายที่เกิดขึ้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีและนาย ม. ในฐานะ
ผูควบคุมงานกอสราง รวมทั้งกรรมการตรวจการจางอีกสามราย ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงินจํานวน ๑๒๔,๖๐๘ บาท โดยแบงความรับผิดออกเปน ๕ สวน สวนละ 
๒๔,๙๒๑.๖๐ บาท เทากันทุกคน จึงเปนการกําหนดสัดสวนความรับผิดที่เปนคุณแกผูฟองคดีแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๗) 

 
 
 
 
 

                                                 
 ๗๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๖๖ ผูควบคุมงาน มีหนาท่ีดังน้ี 
 (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตาม
แบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลง แกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่
เห็นสมควรและตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม
ก็ส่ังใหหยุดงานน้ันเฉพาะสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ัง  
และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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 ผูวาราชการจังหวัดในฐานะเปนผูกํากับดูแลเทศบาลตามมาตรา ๗๑  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ .  ๒๔๙๖  เปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามขอ ๑๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในกรณีที่ปรากฏวา มีความเสียหายเกิดข้ึนกับเทศบาล และนายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้น
เปนผูกระทําผิดอันกอใหเกิดความเสียหายน้ันดวย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนขาราชการบํานาญสวนทองถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่เทศบาลเมืองหนองคาย (ผูถูกฟองคดี) ออก
คําส่ังใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีนางสาว ส. พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองหนองคาย ทุจริตเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคายไปในขณะที่ 
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย และเปนผูตรวจการสถานธนานุบาลและ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการรักษาเงินของสถานธนานุบาล โดยใหผูฟองคดีชดใชเงินจํานวน 
๔๓๕,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวา ผูวาราชการจังหวัดหนองคายไมใชเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการ
ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดทางแพง คณะกรรมการสอบสวนดังกลาว 
จึงไมมีอํานาจในการพิจารณา  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีชําระเงินที่นางสาว ส.
ยักยอกไปคืนผูถูกฟองคดีจึงเปนคําส่ังทางปกครองที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึง
ยื่นอุทธรณและนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี 
ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือเตือนใหผูฟองคดีนําเงิน
ไปชําระ และไดดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยมีหนังสือแจงไปยังธนาคารตาง ๆ 
ใหอายัดเงินฝากของผูฟองคดีและใหนําสงเงินแกผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีไดไปถอนเงินฝากของ 
ผูฟองคดีจากธนาคาร แตธนาคารปฏิเสธการจายเงินโดยอางวาเงินดังกลาวถูกผูถูกฟองคดี
อายัดไว ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งอายัดตอผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีแจงวาคําส่ังออกชอบดวย
กฎหมายแลว ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองขอเพ่ิมเติมคําฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
เพิกถอนคําสั่งอายัดของผูถูกฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๖ ตรวจสอบ 
งบการเงินประจําปงบประมาณ ๒๕๔๑ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคายพบวา 
มีเงินขาดบัญชีจํานวน ๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท นางสาว ส. ยอมรับวาไดนําเงินดังกลาวไปใชเปน
ประโยชนสวนตัว โดยมีนาง อ. นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ไดลงชื่อส่ังจายและรับเงิน 
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ในเช็คของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย ในการถอนเงินจากธนาคารดวย 
ความเสียหายจึงเกิดจากการกระทําของหัวหนาหนวยงาน โดยที่คําวา หนวยงานของรัฐ ตามขอ ๖๗๗ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายรวมถึงราชการสวนทองถิ่นดวย หนวยงานของรัฐที่ไดรับ
ความเสียหายและมีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงน้ัน สําหรับกรณีน้ีจึงไดแก เทศบาลเมืองหนองคาย และหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐดังกลาวก็คือนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  ดังน้ัน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย 
จึงเปนผูมีอํานาจหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามขอ ๑๑๗๘ 
ของระเบียบดังกลาว เม่ือปรากฏวา นาง อ. เปนผูรวมกระทําผิดดวย ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
ซ่ึงเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองหนองคายตามมาตรา ๗๑๗๙ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวตามขอ ๑๒๘๐ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  
ดังน้ัน การที่ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ผูกํากับดูแลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย 

                                                 
 ๗๗-๗๘ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๖ ในหมวดน้ี 
 "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
 ขอ ๑๑ ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐมากกวาหน่ึงแหง และหรือความเสียหายเกิดจาก 
ผลการกระทําของเจาหนาท่ีหลายหนวยงาน ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ ๘ หรือขอ ๑๐ บรรดาที่เกี่ยวของ  
แลวแตกรณี รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ 
 ๗๙ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๗๑ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ันใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี
โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการน้ีใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและ
เอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได 
 ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาท่ีชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอน้ัน ใหปฏิบัติการ 
ตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการน้ีใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการ 
เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง
หรือสอบสวนก็ได 
 ๘๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๑๒ ถาผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ ๘ ขอ ๑๐ หรือขอ ๑๑ ไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ภายในเวลาอันควรหรือแตงตั้งกรรมการโดยไมเหมาะสม ใหปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาหรือ
กํากับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผูมีอํานาจ
แตงตั้งน้ันไดตามที่เห็นสมควร 
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หัวหนาหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายและเปนผูรวมกระทําความผิดดวยแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดทางละเมิด รวมทั้งคณะกรรมการที่ผูวาราชการจังหวัด
หนองคายแตงตั้งมีหนาที่เพียงสอบสวนหาผูรับผิดทางละเมิดและเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจ
สั่งการตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ ไมไดดําเนินการฝาฝนหรือไมปฏิบัติไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 
ในสวนที่เปนสาระสําคัญ การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว และแมผูฟองคดีจะมิไดเปนผูบังคับบัญชาควบคุมพนักงาน
สถานธนานุบาลก็ตาม แตเม่ือความเสียหายที่ใหผูฟองคดีรับผิดน้ันเกิดจากการที่ผูมีอํานาจ 
สั่งจายเงินในเช็คไดลงลายมือชื่อในเช็ค แลวมอบเช็คใหนางสาว ส. ไปกรอกจํานวนเงินและรับเงิน
แตเพียงผูเดียว เปนเหตุใหนางสาว ส. อาศัยโอกาสดังกลาวกรอกจํานวนเงินสูงกวาจํานวนเงิน 
ที่ตองการถอน แลวเบียดบังเงินสวนที่เกินไปใชประโยชนสวนตัว พฤติการณถือวาเปน 
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูมีอํานาจสั่งจายเช็คและรับเงินตามเช็ค ผูฟองคดีในฐานะ
คณะกรรมการรักษาเงินและเปนผูลงนามสั่งจายเช็คดังกลาว จึงตองรวมรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูถูกฟองคดี แตเม่ือพิจารณาถึงระดับความรายแรงและความเปนธรรมแลว ผูฟองคดี
ควรรับผิดรอยละ ๔๐ เปนเงินจํานวน ๓๔๘,๐๐๐ บาท และเม่ือผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากผูฟองคดีกระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ทําใหเกิดความเสียหายแกสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย ตามมาตรา ๘ ประกอบกับ
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตผูฟองคดี
ไมชําระ ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือเตือนแลว ผูฟองคดีก็มิไดปฏิบัติตามคําเตือน ผูถูกฟองคดีจึงมี
คําสั่งอายัดเงินของผูฟองคดีไดตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของ
ผูถูกฟองคดีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชําระเงินดังกลาวไดตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาการใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ของผูถูกฟองคดีแกผูฟองคดี ซ่ึงพนจากตําแหนงหนาที่เพราะเกษียณอายุราชการแลวใหชดใช 
คาสินไหมทดแทนไดกระทําเกินสมควรแกเหตุหรือนอกเหนือขอบเขตอํานาจหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดี สวนเงินบํานาญของผูฟองคดีแมจะไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี แตผูฟองคดี
ไดมีการถอนเงินและฝากเงินในสวนอ่ืนในระหวางเดือนรวมอยูในบัญชีเดียวกัน เงินบํานาญที่ 
ผูฟองคดีไดรับจึงปะปนอยูกับเงินอ่ืนจนแยกไมออก การอายัดเงินตามบัญชีเงินฝากของผูฟองคดี
ยอมไมขัดตอมาตรา ๒๘๖ วรรคหน่ึง (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงเปน
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การกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังอายัดเงินฝากของผูฟองคดี และให
นําสงผูถูกฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีเฉพาะสวนที่สั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายเกินกวา ๓๔๘,๐๐๐ บาท คําขออ่ืน
ใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๗๑๓/๒๕๕๕) 
 

 ๓.๒ กระบวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 การที่กระทรวงการคลังมีหนังสือขอใหสอบเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ิมเติม 
และเจาหนาที่ดังกลาวไดสงหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตามหนังสือของกระทรวงการคลัง 
โดยไมปรากฏวากระทรวงการคลังไดมีการแจงหรือใหโอกาสเจาหนาที่น้ันชี้แจงหรือ
แสดงพยานหลักฐานในฐานะผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน แตกระทรวงการคลัง
กลับพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของเจาหนาที่ที่เก่ียวของน้ันเปนการปฏิบัติหนาที่
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการ 
และหนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ถือเปนการกระทําที่ 
ไมชอบดวยกฎหมาย โดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอ ๘ วรรคหน่ึง ประกอบกับขอ ๑๕ ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙   
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรมเจาทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดทําสัญญาจัดซ้ือเรือขุดแบบหัวสวาน ขนาดทอ 
สงดิน ๒๘ น้ิว จํานวน ๓ ลํา พรอมดวยอุปกรณทอทุน ๓ ชุด และเรือพ่ีเลี้ยง จํานวน ๓ ลํา  
ในราคา ๔๙,๔๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ กับบริษัท อ. จํากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา แตปรากฏวา
บริษัท อ. จํากัด ผูรับจางไมสามารถสงมอบเรือขุดใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามสัญญาได  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจาก 
การกระทําของเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อธิบดีกรมเจาทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ คณะกรรมการฯ รายงาน 
ผลการสอบขอเท็จจริงวา เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจาง รวม ๙ คน กระทําการ 
ในหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จึงสงสํานวนการสอบสวนดังกลาวใหกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) พิจารณา 
คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอทราบ
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ขอเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติม โดยขอใหสอบผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ วาเหตุใดจึงได
เสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหตัดขอความในสวนของเง่ือนไขของสัญญา ขอ ๑๓.๒.๓ 
ออกทั้งหมด และยังเสนอใหจายเงินลวงหนารอยละ ๑๕ ของราคาตามสัญญาใหแกบริษัท 
ผูรับจาง โดยไมเสนอใหสงรางสัญญาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน  ตอมา ผูฟองคดี
ที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ ไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารเพ่ิมเติม  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดแจงผลการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบวา ผูฟองคดีทั้งหกในฐานะคณะทํางานเพ่ือ
ดําเนินการทบทวนเอกสารประกวดราคา รายละเอียดจําเพาะทางเทคนิค และแบบตอสรางเรือ 
มีหนาที่จัดทําเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดพรอมแบบตอสรางเรือ ไดเสนอความเห็นตอ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหตัดขอ ๑๓.๒.๓ เง่ือนไขของสัญญา (Conditions of Contract) ออกท้ังหมด 
โดยใหผูเสนอราคาเสนองวดการจายเงินเอง ทําใหเง่ือนไขการค้ําประกันการจายเงินคางาน 
ที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดถูกตัดออกไป เปนเหตุใหทางราชการ
เสียเปรียบโดยไมไดเสนอใหมีการสงเอกสารประกวดราคาดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณากอนตามขอ ๔๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และเน่ืองจากการจายเงินคางานในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๔ บริษัท อ. จํากัด ปฏิบัติผิดสัญญา  
ซ่ึงหากมีการค้ําประกันการจายเงินในท้ังสองงวดนี้ ทางราชการก็สามารถใชสิทธิเรียกรองจาก 
ผูค้ําประกันได การกระทําของคณะทํางานดังกลาวเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย 
พฤติการณถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกทางราชการ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับแจงผลการพิจารณาดังกลาวจากผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๒ ฉบับ ใหผูฟองคดีทั้งหกชดใชเงินจากการกระทํา
ละเมิดตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ผูฟองคดีทั้งหกไมเห็นดวยจึงยื่นอุทธรณ และตอมา 
ไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบขอเท็จจริงวา เรือโท ว. และคณะกรรมการ
ตรวจการจาง รวม ๙ คน กระทําการในหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงสงสํานวนการสอบสวนดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
พิจารณา  และตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ทราบวา การกระทําของผูฟองคดีทั้งหกมีสวนทําใหราชการไดรับความเสียหาย และพฤติการณ
ถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก 
ทางราชการดวย น้ัน  จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
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ทางละเมิดยังมิไดสอบสวนผูฟองคดีทั้งหกในฐานะผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามขอ ๘ 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็หาไดมีการแจงความเห็นในเรื่อง
ดังกลาวเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เฉพาะในสวนของผูฟองคดีทั้งหก ตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกลาว แตอยางใด  อีกทั้ง 
การดําเนินการของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการมีหนังสือขอ 
คําชี้แจงและเอกสารเพิ่มเติมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการแจงหรือ 
ใหโอกาสผูฟองคดีชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานในฐานะผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
ซ่ึงการไมดําเนินการแจงใหผูฟองคดีทั้งหกทราบถึงสถานะของตนในเรื่องดังกลาวน้ัน ยอมมีผล
ทําใหการใหถอยคําของผูฟองคดีทั้งหกอยูในฐานะของพยานบุคคล และทําใหผูฟองคดีไมไดใชสิทธิ
หรือใหถอยคําที่เปนการปกปองตนเองตามสิทธิที่มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอ ๑๕๘๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ไดกําหนดไว  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ไดพิจารณาโดยรับฟงขอเท็จจริงจากรายงานการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของผูฟองคดีทั้งหก  
โดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือสอบขอเท็จจริง 
ในสวนของผูฟองคดีทั้งหก รวมไปถึงไมใหโอกาสผูฟองคดีทั้งหกช้ีแจงขอเท็จจริงและโตแยง
แสดงพยานหลักฐานของตนในฐานะผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนอยางเพียงพอและ 
เปนธรรม และมีหนังสือแจงวา การท่ีผูฟองคดีทั้งหกเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหตัดเง่ือนไข 
การคํ้าประกันการจายเงินของธนาคารออกจากเอกสารประกวดราคา โดยไมสงไปใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอนเปนการปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๓๐ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และขอ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับขอ ๑๕ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่สั่งใหผูฟองคดีทั้งหกชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมถูกตองตามรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน  พิพากษาเพิกถอน

                                                 
 ๘๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๑๕ คณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยง 
แสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม 
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คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวเฉพาะในสวนที่ใหผูฟองคดีทั้งหกชดใชคาสินไหมทดแทน 
แกทางราชการ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑-๖๒๒/๒๕๕๖) 

 

  กรณีที่กรมบัญชีกลางพิจารณาผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด และใหหนวยงานของรัฐชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ แตหนวยงานของรัฐมิไดส่ังการใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดดําเนินการตามที่กรมบัญชีกลางสั่งการ กลับเสนอความเห็นวา
ความเสียหายที่เกิดข้ึนเกิดจากความบกพรองของผูบังคับบัญชาซึ่งถือเปนการประมาท
เลินเลอในหนาที่ราชการเทาน้ัน มิใชเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง และเม่ือ
กรมบัญชีกลางไดรับหนังสือชี้แจงดังกลาวแลวเห็นวา การที่ผูบังคับบัญชาปลอยปละ
ละเลยในการปฏิบัติหนาที่ไมควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนั้น เปนการประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย โดยไมไดมีหนังสือแจงใหผูบังคับบัญชา 
สงพยานหลักฐาน หรือเรียกใหมาใหถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ตามขอ ๑๗ 
วรรคสาม ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน การที่หนวยงานของรัฐออกคําสั่ง
ใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเปนการ
ออกคําสั่งโดยไมไดใหโอกาสเจาหนาที่ไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
อยางเพียงพอและเปนธรรม อันขัดตอมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูฟองคดีเปนขาราชการในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และเปน
ผูบังคับบัญชาของนางสาว ส. พนักงานการเงินและบัญชี ๔ กองปกครองและทะเบียน ซ่ึงถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีไมนําเงินรายไดจากศาลเจาฝากเขาบัญชี
หรือนําฝากไมครบตามจํานวนที่ไดรับ ซ่ึงจากการสอบสวนคณะกรรมการฯ มีความเห็นวา 
นางสาว ส. ไดทําการยักยอกเงินรายไดศาลเจาไปเพ่ือประโยชนสวนตนโดยเจตนาทุจริต  
เห็นควรใหชดใชเงินที่ทําการยักยอกไปทั้งหมดเต็มจํานวน  ตอมา หลังจากที่กระทรวงการคลัง 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดรับรายงานผลการสอบสวนจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว กระทรวงการคลัง 
ไดขอรายละเอียดและหลักฐานเพ่ิมเติมเก่ียวกับผูบังคับบัญชา และใหสงบันทึกถอยคําของ
ผูบังคับบัญชาแตละคน และใหแบงแยกความเสียหายที่อยูในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๐๙      
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แตละคนเพ่ือประกอบการพิจารณา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดดําเนินการดังกลาว โดยเพียงแต
ชี้แจงวา การที่ผูบังคับบัญชามิไดเขาไปตรวจสอบกํากับดูแลการรับสงเงินรายไดศาลเจาเปนเพียง
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการเทาน้ัน มิใชเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง  หลังจากนั้น 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางไดแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่วา 
นางสาว ส. มีพฤติการณรับเงินรายไดศาลเจาจากสํานักงานเขต แตนําสงลาชาโดยใชเงินที่ไดรับ
เขามาใหมนําฝากแทนเงินเกาที่ยังไมไดนําสง ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนเวลานานตอเน่ืองกัน
เกิดจากความบกพรองของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ผูฟองคดีในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชา
ของนางสาว ส. ไดปลอยปละละเลยในการปฏิบัติหนาที่ ไมควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาตามที่ตนไดมอบหมายซ่ึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูอํานวยการ 
กองปกครองและทะเบียนโดยตรง กรณีเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงตองรับผิด
ชดใชคาเสียหาย ในสวนของผูฟองคดีตองรับผิดในจํานวนเงินที่ยังไมไดนําสงเปนเงินทั้งสิ้น 
๗๒,๔๖๓ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชเงินคาสินไหมทดแทน รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๕๒๓,๑๐๔.๔๐ บาท ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) มีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  การพิจารณาทางปกครองกอนที่จะออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงจะตองตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของ
และตองรับฟงพยานบุคคล พยานผูเชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ และจะตอง
ใหโอกาสเจาหนาที่ที่เก่ียวของหรือผูเสียหายไดทราบขอเท็จจริง และมีโอกาสไดชี้แจงขอเท็จจริง 
และโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรมกอนที่จะทําความเห็นเสนอ
ไปยังผูแตงตั้ง ทั้งนี้ เพ่ือใหผูมีอํานาจออกคําส่ังใหชดใชเงิน ตลอดจนกระทรวงการคลังไดมี
ขอเท็จจริง พยานหลักฐาน และไดรับฟงขอตอสูหรือพยานหลักฐานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
อยางครบถวนกอนที่จะพิจารณาวาเจาหนาที่ผูน้ันจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม 
เพียงใด ซ่ึงขั้นตอนดังกลาวเปนไปตามหลักการรับฟงผูถูกกระทบสิทธิหรือหลักการรับฟงคูกรณี
ทุกฝาย อันเปนหลักการพ้ืนฐานในการคุมครองสิทธิของประชาชนที่มาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหการรับรองไวทํานองเดียวกันวา บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการ
พิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจจะมีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของตน  ดังน้ัน ขั้นตอนการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริง ในสวนที่เก่ียวกับการใหโอกาสแกเจาหนาที่ที่เก่ียวของไดชี้แจงขอเท็จจริงและ
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม จึงเปนขั้นตอนหรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการออกคําส่ังใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา หลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา นางสาว ส. เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี ๔ ไมนําเงินรายไดของศาลเจาฝากเขาบัญชีหรือนําเงินฝากเขาบัญชีไมครบตาม
จํานวนที่ไดรับ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในการสอบขอเท็จจริงดังกลาว  
คณะกรรมการฯ ไดสอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานเอกสารและพยานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
แตคณะกรรมการฯ ไมไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีใหมาใหถอยคําและไมไดทําการสอบสวนผูฟองคดี
และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเห็นดังกลาวแลวก็มิไดมีคําส่ังใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
สอบสวนผูฟองคดีเพ่ิมเติมแตอยางใด  อีกทั้ง เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณา  
แมผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในชวงเวลาที่ เกิดเหตุ
ผูบังคับบัญชาของนางสาว ส. มีใครบาง และใหสงบันทึกถอยคําของผูบังคับบัญชาแตละคน 
พรอมกับใหแบงแยกความเสียหายที่อยูในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาแตละคนมาให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาก็ตาม แตก็ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสั่งการใหคณะกรรมการฯ 
ทําการสอบสวนบันทึกถอยคําผูฟองคดีหรือผูบังคับบัญชาที่เก่ียวของตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
มีความเห็นแตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพียงชี้แจงตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ วา การที่ผูบังคับบัญชา
มิไดเขาไปตรวจสอบกํากับดูแลการรับ–สงเงินรายไดศาลเจาเปนความผิดเพียงการประมาทเลินเลอ
ในหนาที่ราชการเทาน้ัน มิใชเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง กรณีจึงเห็นไดวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดสั่งการใหคณะกรรมการฯ ทําการสอบสวนผูฟองคดีเพ่ิมเติม ผูฟองคดีจึง
ไมไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและไมมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน  
ตามขอ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  เม่ือตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางไดรับหนังสือชี้แจง
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว กรมบัญชีกลางก็ไมไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีสงพยานหลักฐาน 
หรือเรียกใหผูฟองคดีมาใหถอยคําเพ่ือประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ตามขอ ๑๗ วรรคสาม๘๒  
ของระเบียบเดียวกัน แตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนกอนที่

                                                 
 ๘๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏบัิติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ขอ ๑๗  ฯลฯ ฯลฯ 
 ใหกระทรวงการคลังพิจารณาโดยไมชักชา และใหมีอํานาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ในกรณีที่

เห็นสมควรจะใหบุคคลใดสงพยานหลักฐานหรือมาใหถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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กรมบัญชีกลางจะมีความเห็นอีกเชนกัน  ดังน้ัน ความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงขัดตอ
หลักการรับฟงผูถูกกระทบสิทธิหรือหลักการรับฟงคูกรณีทุกฝายซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครอง
สิทธิของบุคคลที่จะถูกกระทบจากคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงการรับฟงขอโตแยง 
กอนมีคําสั่งอาจมีผลตอการพิจารณาความรับผิดของผูฟองคดี สวนเมื่อรับฟงขอโตแยงของ 
ผูฟองคดีแลวจะมีความเห็นเหมือนเดิมหรือไมน้ัน เปนเรื่องที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองใชดุลพินิจ
พิจารณาในภายหลัง ซ่ึงเปนกรณีที่ไมอาจคาดหมายลวงหนาได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจอางวา
การใหสิทธิผูฟองคดีไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานจะทําใหการปฏิบัติราชการลาชาเพ่ือเปนเหตุ
ยกเวนที่จะไมตองปฏิบัติตามกฎหมายได เน่ืองจากเปนการตัดสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของ 
ผูฟองคดี คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน 
๕๒๓,๑๐๔.๔๐ บาท ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
และยอมสงผลใหคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย
เชนกัน  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๖/๒๕๕๗) 

 

  การใหถอยคําของเจาหนาที่ในการดําเนินการสอบสวนความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ หากเจาหนาที่ผูใหถอยคําไมรูวาเปนการใหถอยคําในฐานะ 
ผูถูกกลาวหาวามีสวนตองรับผิด และไมเคยมีการแจงใหเจาหนาที่ ผู น้ันทราบวา 
ตนถูกกลาวหา กรณียอมถือไมไดวา ไดมีการใหโอกาสเจาหนาที่ผูน้ันทราบขอกลาวหา 
ชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรมแลว  
การสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงไมชอบ
ดวยหลักเกณฑที่ กําหนดไวในขอ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  สรุปขอเท็จจริง 

  ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ซ่ึงไดรับมอบอํานาจ
จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด กรณีดาบตํารวจ ส. ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ทุจริตยักยอกเงินของ 
ทางราชการ ผลการสอบขอเท็จจริงพบวา ยอดเงินคาปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่รับมา กับยอดเงินที่นําสงตามระเบียบไมตรงกัน โดยยอดเงินขาดหายไป 
เปนจํานวน ๒,๓๔๗,๓๓๕ บาท ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นวา การทุจริตเงินของทางราชการ 
มีเพียงดาบตํารวจ ส. เทาน้ันเปนผูกระทํา และนําเงินของทางราชการไปใชประโยชนสวนตน 
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ถือวาดาบตํารวจ ส. เปนผูกระทําละเมิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๒๐  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอทางราชการเต็มจํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้น และเห็นวา
ผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดดวย เน่ืองจากดาบตํารวจ ส. กระทําผิดมาเปนเวลานาน กอเหตุขึ้น
หลายครั้ง จนทางราชการตองสูญเสียเงินคาปรับเปนจํานวนมาก หากผูบังคับบัญชาเอาใจใส 
อยูบาง ก็ยอมจะพบความบกพรองตอหนาที่ของดาบตํารวจ ส. อยางแนนอน ประกอบกับ
กระทรวงการคลังไดมีระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ซ่ึงขอ ๕๓ กําหนดใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการอยางนอย ๓ คน เปนกรรมการ 
เก็บรักษาเงินของสวนราชการนั้น ๆ โดยกรรมการเก็บรักษาเงินจะตองรวมกันตรวจสอบตัวเงิน
และหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันตามแบบฟอรมที่กระทรวงการคลัง
กําหนด แตปรากฏวาสถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชันมิไดมีคําส่ังแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน  
จึงไมมีการตรวจสอบใด ๆ การไมมีกรรมการเก็บรักษาเงินยอมเปนการเปดโอกาสใหดาบตํารวจ ส. 
ทุจริตไดโดยงาย ไมถูกตรวจสอบ การกระทําของผูบังคับบัญชาที่มิไดใชความระมัดระวัง 
ตามสมควรแกหนาที่ ขาดการเอาใจใสตอหนาที่เปนอยางมาก เปนความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง ตองรับผิดชดใชคาเสียหายตอทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในสวนของผูฟองคดี
ซ่ึงดํารงตําแหนงสารวัตรธุรการเห็นสมควรใหรับผิดในอัตรารอยละ ๕๐ ของความเสียหาย
ในชวงที่เปนผูบังคับบัญชาของดาบตํารวจ ส. ผูถูกฟองคดีที่ ๕ รายงานผลการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดดังกลาวตอปลัดกระทรวงการคลังโดยมีความเห็นตามความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ  ตอมา กระทรวงการคลังไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ใหชี้แจงรายละเอียด
และสงพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เปรียบเทียบปรับ และแตละคนดํารงตําแหนงหรือรับผิดชอบตั้งแตชวงเวลาใดถึงเวลาใด 
จากน้ันกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) จึงมีหนังสือแจงความเห็นถึง 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติโดยในสวนของผูฟองคดีใหรับผิดชดใชในอัตรารอยละ ๗๐ ของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในชวงที่ตนรับผิดชอบ ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ในฐานะผูรับมอบอํานาจจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําสั่งแจงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาว  ซ่ึงตอมานายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีคําส่ังยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๕ และคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ขอเท็จจริงฟงไดวา ในการสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ไดพิจารณา
พยานหลักฐานเอกสาร ไดแก ใบเสร็จรับเงิน คําส่ังแตงตั้งและชวงเวลาของการดํารงตําแหนง
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ของผูฟองคดีในชวงเวลาที่มีการกระทําความผิด โดยมีการสอบพยานบุคคล แตไมไดเรียกให 
ผูฟองคดีรับทราบวาถูกกลาวหาวามีสวนตองรับผิดในการทุจริตของดาบตํารวจ ส.  อีกทั้ง 
พยานบุคคลก็มิไดใหการพาดพิงวาเหตุเกิดเพราะความบกพรองในหนาที่ของผูฟองคดี การท่ี
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงสรุปความเห็นวา ผูฟองคดีควรตองรับผิดในความเสียหายดวย 
จึงเปนขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีไมมีโอกาสทราบมากอน แมในเวลาตอมา จะมีการสอบผูฟองคดี
ตามที่กรมบัญชีกลางขอรายละเอียดเพ่ิมเติม ก็ปรากฏตามบันทึกวาเปนการสอบคําใหการ 
ในฐานะผูใหถอยคํา โดยไมมีการแจงวาเปนการสอบตามคําขอของกรมบัญชีกลางเนื่องจาก
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงมีความเห็นวาผูฟองคดีควรตองรับผิดดวย  อีกทั้ง เม่ือพิจารณา
จากลําดับการดําเนินการสอบขอเท็จจริงในคดีน้ีเร่ิมแตผูกํากับสถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน 
ตั้งกรรมการตรวจสอบจํานวนคาปรับที่นําสงคลัง จนพบวามีการทุจริตตามที่มีการรองเรียนจริง 
การตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจนการตั้งกรรมการสอบหาผูรับผิดทางละเมิด 
ขอเท็จจริงที่สรุปไดลวนแตระบุวาดาบตํารวจ ส. เปนผูกระทําความผิด ไมเคยมีการกลาวหาหรือ
พาดพิงถึงผูฟองคดี ความเห็นและการสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงจึงมิได 
ใหโอกาสผูฟองคดีทราบขอกลาวหา ชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน
อยางเพียงพอและเปนธรรม การสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการฯ จึงไมชอบดวยหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวในขอ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปนเหตุใหคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๕  
ที่สั่งตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมชอบดวยกฎหมายดวย เพราะเปนคําสั่งทางปกครอง
ที่กระทบสิทธิของผูฟองคดี โดยผูฟองคดีไมมีโอกาสทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและไมมีโอกาส
โตแยงแสดงพยานหลักฐาน จึงขัดตอบทบัญญัติในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมิไดเปนกรณีใดกรณีหน่ึงที่เปนขอยกเวนตามที่บัญญัติในวรรคสอง
หรือกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๕ และคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔/๒๕๕๘) 

 

  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดเปนคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายคนละฉบับ และมีอํานาจ
หนาที่ที่แตกตางกัน เจาหนาที่ยอมมีสิทธิใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในแตละคณะ 
โดยใหขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานโตแยงขอกลาวหาไดตามความประสงค 
ดังน้ัน คําใหการของเจาหนาที่ในการใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
จึงไมผูกพันเจาหนาที่ในการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
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ทางละเมิด หากเจาหนาที่ผูน้ันมิไดใหความยินยอมใหนําผลการสอบสวนดังกลาวมาใชกับ
การสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ดังน้ัน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดและกระทรวงการคลังจึงไมอาจรับฟงพยานหลักฐานของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไมใหโอกาสเจาหนาที่ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงขอเท็จจริง
และโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรมในการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดได  
  สรุปขอเท็จจริง 

  จังหวัดยโสธรไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ เพ่ือสอบขอเท็จจริงกรณีเจาหนาที่สํานักงานปาไมจังหวัดยโสธร จํานวนสามคน คือ 
ผูฟองคดี นาง ก. และนาย ธ. ไมปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการเบิกจายเงินโครงการ
สงเสริมเกษตรกรปลูกปา พ.ศ. ๒๕๓๗ ปฏิบัติหนาที่บกพรอง และรายงานเท็จ จนกอใหเกิด 
การทุจริตในการเบิกจายเงิน และทําใหรัฐสูญเสียงบประมาณ โดยคณะกรรมการฯ ไดสอบ
ขอเท็จจริงจากพยานบุคคลที่เก่ียวของ พยานเอกสาร และไดนําบันทึกถอยคําของผูฟองคดีที่ให
ถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการในกรณีเดียวกัน มารวมไวในสํานวนการสอบ
ขอเท็จจริงโดยไมมีคํายินยอมของผูฟองคดีใหนําบันทึกถอยคําดังกลาวมาใชเปนคําชี้แจง 
ของผูฟองคดีในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เม่ือไดสอบขอเท็จจริงเสร็จแลว  
คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา ผูฟองคดีไมนาจะเปนผูรับผิดชอบหรือรวมรับผิดในการชดใชเงินคืน 
โดยนาย ธ. เปนผูกระทําผิดที่ตองรับผิดชอบในการชดใชเงินคืนแกทางราชการแตเพียงผูเดียว 
จังหวัดยโสธรจึงรายงานอธิบดีกรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือทราบ และรายงานกระทรวง 
การคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาดําเนินการตอไป กรมบัญชีกลางโดยไดรับมอบอํานาจจาก
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีซ่ึงมีหนาที่ตรวจสอบคําขอและเอกสารตาง ๆ 
ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการตามระเบียบกรมปาไม แตมิไดตรวจสอบกลับเสนอความเห็นวา
ตรวจสอบถูกตองแลว จึงเปนการงดเวนการกระทําเพ่ือปองกันความเสียหายตามที่ระเบียบ
กําหนด เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองรวมรับผิดชดใชคาเสียหายดวย  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งใหยกอุทธรณของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา กอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนซ่ึงเปนคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผูฟองคดี คณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนําสรุปบันทึกปากคําของผูฟองคดีซ่ึงไดใหไวตอ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการมาใชในการจัดทํารายงานการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด โดยผูฟองคดีมิไดใหความยินยอมในการนําบันทึกปากคําดังกลาว 
มาใชในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมิไดสอบขอเท็จจริงจากผูฟองคดี  
เม่ือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดเปนการแตงตั้งตามกฎหมายคนละฉบับ และคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน 
ผูฟองคดียอมมีสิทธิใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในแตละคณะ โดยใหขอเท็จจริง 
และแสดงพยานหลักฐานโตแยงขอกลาวหาไดตามความประสงค คําใหการของผูฟองคดีใน 
การใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จึงไมผูกพันผูฟองคดีและไมอาจนํามารับฟง 
เปนขอเท็จจริงในการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได เวนแตผูฟองคดีจะใหความยินยอม
ใหนํามาใช และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลาง มีความเห็นวา ผูฟองคดีตองรวมรับผิด
กับนาย ธ. ก็มิไดมีการดําเนินการสอบขอเท็จจริง และมิไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดชี้แจง 
โตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม จึงไมชอบดวยมาตรา ๓๐  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  นอกจากน้ัน ยังปรากฏวา ขอ ๑๕ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดวา คณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
หรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและ 
เปนธรรม ซ่ึงการเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดชี้แจงขอเท็จจริงและโตแยงแสดงพยานหลักฐาน 
ของตนอยางเพียงพอและเปนธรรมดังกลาวถือเปนขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ที่กําหนดไวสําหรับในการออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน คําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจึงไมชอบดวยกฎหมาย และทําให
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยกคําอุทธรณของผูฟองคดี เปนคําวินิจฉัยอุทธรณ
ที่ไมชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัย
อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙/๒๕๕๘ และ 
ที่ อ.๗๓๕/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
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 ๓.๓ การสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
 

 การที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ไดระบุข้ันตอนและวิธีการไว ก็เพื่อ
เปนการใหหลักประกันแกผูที่จะไดรับผลกระทบจากกฎหรือคําสั่งทางปกครอง หากข้ันตอน
ดังกลาวมีผลตอกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ข้ันตอนน้ันก็ถือเปนข้ันตอนที่เปนสาระสําคัญ 
ซึ่งหากมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติใดไดกําหนดข้ันตอนหรือวิธีอันเปนสาระสําคัญไว 
แตผูออกกฎหรือคําสั่งไมไดปฏิบัติตาม กฎหรือคําสั่งที่ออกมาน้ันยอมไมชอบดวยกฎหมาย 
ดวยเหตุที่เปนการกระทําที่ผิดข้ันตอนอันเปนสาระสําคัญ 
 ข้ันตอนตามขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดให
หนวยงานของรัฐตองสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
กอนออกคําสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐชดใชเงิน ถือเปนข้ันตอนที่เปนสาระสําคัญ เน่ืองจาก 
หากหนวยงานของรัฐออกคําสั่งโดยขามข้ันตอนดังกลาว แลวตอมากระทรวงการคลัง 
มีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
หนวยงานของรัฐก็จะตองเพิกถอนคําสั่งที่ไดออกไปแลวน้ัน ซึ่งทําใหผลการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่เปลี่ยนแปลงไปดวย  ดังน้ัน คําสั่งที่ออกโดยขาม
ข้ันตอนตามที่ระบุไวในขอ ๑๗ ของระเบียบดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ออกโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับรายงานจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
วามีการรองเรียนกรณีที่มีผูสงออกรวมกับเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสองทุจริตขอรับเงิน
ชดเชยคาภาษีอากร ทําใหรัฐเสียหาย อธิบดีกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงไดมีคําสั่ง  
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาแลวเสนอรายงานตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา เหตุที่เกิดขึ้น 
เปนผลสืบเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุงสงเสริมการสงออกโดยใหกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) อํานวยความสะดวกใหแกผูสงออกเต็มที่ แตอัตรากําลังของเจาหนาที่มีจํานวนนอย 
ไมสามารถเทียบเปนสัดสวนกับปริมาณงานที่เขามาได ประกอบกับไมปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดี
ทั้งสามไดจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงในการปฏิบัติหนาที่ จึงเห็นวาไมมีเจาหนาที่ผูใด
ตองรับผิดในมูลละเมิดที่เกิดขึ้น ฝายวินัย สวนวินัยและจริยธรรม สํานักบริหารและพัฒนาบุคคล
ไดพิจารณารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ แลวเสนอความเห็นตอ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหผูฟองคดีทั้งสามรวมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามใบขนสินคาขาออก
ตามตารางแนบทาย และเห็นควรใหสํานักกฎหมายดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหาย  ตอมา 
เม่ือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการตามเสนอ  
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาบุคคลจึงไดมีหนังสือแจงคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ใหผูฟองคดีทั้งสาม และใหผูฟองคดีทั้งสามชําระคาสินไหมทดแทนภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
รับทราบคําสั่ง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ 
ใหกระทรวงการคลังพิจารณา  ตอมา ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวและนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดี 
ทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ไดระบุขั้นตอนและวิธีการไว ก็เพ่ือเปน
การใหหลักประกันแกผูที่จะไดรับผลกระทบจากกฎหรือคําสั่งทางปกครอง หากขั้นตอนดังกลาว
มีผลตอกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเปนขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงหากมี
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติใดไดกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญไว แตผูออกกฎหรือ
คําสั่งไมไดปฏิบัติตาม กฎหรือคําส่ังที่ออกมานั้นไมชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุที่เปนการกระทํา
ที่ผิดขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญ สําหรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกําหนดขึ้น
เพ่ือวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยมีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ไวสําหรับเจาหนาที่ หัวหนาหนวยงานของรัฐและ
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของวาจะตองดําเนินการอยางไรตั้งแตการสอบขอเท็จจริง การกําหนดตัว
เจาหนาที่ซ่ึงตองรับผิดและจํานวนคาสินไหมทดแทน การมีคําส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน 
รวมทั้งการผอนชําระคาสินไหมทดแทนของเจาหนาที่ซ่ึงตองรับผิดดวย ระเบียบดังกลาวจึงเปน
หลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจทางการบริหารของคณะรัฐมนตรีในขณะที่เปนองคกรสูงสุด
ของฝายบริหาร ซ่ึงมีอํานาจบังคับบัญชาหรืออํานาจกํากับดูแลหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่
ของรัฐที่อยูภายในฝายบริหาร เพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติงาน และวางกรอบในการใชอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานทางปกครอง และเจาหนาที่ของรัฐที่มีอยูตามกฎหมายใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ระเบียบดังกลาวจึงเปนหลักเกณฑของฝายบริหารท่ีมีผลใชบังคับกับผูถูกฟองคดี 
ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐได  เม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคําสั่งตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ ซ่ึงตามขั้นตอนในการออกคําสั่ง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองสงสํานวนภายในเจ็ดวัน



 
 
๘๑๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นับแตวันวิ นิจฉัยสั่ งการใหกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ ตามขอ ๑๗ วรรคสอง๘๓  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ เม่ือฝายวินัย สวนวินัยและจริยธรรม สํานักบริหารและพัฒนาบุคคล ไดมีหนังสือ
แจงคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหผูฟองคดีทั้งสาม และใหผูฟองคดีทั้งสามชําระคาสินไหมทดแทน
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง อันเปนการดําเนินการกอนที่จะสงสํานวนการสอบสวน
และรายงานผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ 
และเปนการขามขั้นตอนที่ถือวาเปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในขอ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบ
ดังกลาว เน่ืองจากหากกระทรวงการคลังไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีความเห็นแตกตางจาก
ความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หนวยงานของรัฐก็จะตอง
เพิกถอนคําสั่งที่ไดออกไปแลวน้ัน ซ่ึงทําใหผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
เปลี่ยนแปลงไปดวย จึงเห็นวา กระบวนการออกคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสาม
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว ไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน  
และวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่ระบุไวในขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ คําส่ังดังกลาวจึงไมชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกรณีน้ี
มิใชกรณีตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒  
ที่กําหนดใหดําเนินการออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมตองรอผลการพิจารณา
จากกระทรวงการคลัง  อีกทั้ง การแจงใหผูฟองคดีทั้งสามชําระคาสินไหมทดแทนตามคําวินิจฉัย
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการกระทําที่อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ซ่ึงมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๒  
กับผูฟองคดีทั้งสาม หนังสือแจงใหชําระคาสินไหมทดแทนดังกลาว จึงเปนคําส่ังทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หาไดเปนเพียง
หนังสือทวงถามเพื่อใหผูฟองคดีชําระเงินไม  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เฉพาะในสวนที่เรียกใหผูฟองคดีทั้งสามรวมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

                                                 
 ๘๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๑๗ เม่ือผูแตงตั้งไดรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแลว ใหวินิจฉัยส่ังการวามีผูรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด แตยังมิตองแจงการส่ังการใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
 ใหผูแตงตั้งสงสํานวนภายในเจ็ดวันนับแตวันวินิจฉัยส่ังการใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เวนแตเปนเร่ืองที่
กระทรวงการคลังประกาศกําหนดวาไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๑๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยใหมีผลยอนหลังไปนับแตวันที่ออกคําส่ังดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๓๑/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๘๑/๒๕๕๗ และที่ อ.๑๕๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 ๓.๔ การออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิด 
 

 ๓.๔.๑ การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ 
 

 ๑)  กรณีเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง 

 

  การที่พนักงานขับรถยนตไมควบคุมความเร็วใหอยูในระดับ 
ที่เหมาะสมกับสภาวการณ แตขับข่ีรถดวยความเร็วสูงและแตะเบรกกะทันหันในสภาพถนน 
ที่มีลักษณะเปนทางโคงลงเขาและเปยกลื่นเน่ืองจากมีฝนตกซึ่งตองใชความระมัดระวัง
เพิ่มข้ึนเปนพิเศษ จนประสบอุบัติเหตุและเปนเหตุใหรถยนตราชการไดรับความเสียหาย 
ถือไดวาเปนการกระทําที่เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐ  อยางไรก็ตาม สภาพถนนที่มีลักษณะลาดชัน
และเปยกลื่น  อีกทั้ง เปนเวลาพลบค่ําและทัศนวิสัยไมดี ถือเปนปจจัยภายนอกซึ่งอาจ 
มีผลตอระดับความระมัดระวงัทีมิ่อาจหลีกเลี่ยงและควบคุมได การควบคุมรถใหเหมือนเชน
ภาวะปกติยอมมิอาจกระทําได  ดังน้ัน แมอุบัติเหตุสวนหนึ่งจะเกิดจากความประมาท
ของผูขับข่ี แตเม่ือพิจารณาถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา ความเหมาะสม และ
ความเปนธรรมแลว จึงควรใหรับผิดชดใชคาเสียหายในสัดสวนความรับผิดรอยละ ๖๐ 
ของคาเสียหายทั้งหมด 
  สรุปขอเท็จจริง 

ผูฟองคดีเปนพนักงานขับรถยนตของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะท่ีขับรถยนตราชการนําขาราชการกลับจากการประชุม 
เชิงปฏิบัติการไดประสบอุบัติเหตุตกลงขางทาง  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดตาก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือหาผูรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายกรณีดังกลาว และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางมีความเห็นวา บริเวณที่เกิดเหตุมีลักษณะเปนทางโคง 
ลงเขา ประกอบกับสภาพถนนลื่น ผูฟองคดีจึงไดชะลอความเร็วโดยเปลี่ยนเกียรลงมาเปนเกียร ๔ 
พรอมแตะเบรก เปนเหตุใหรถเสียหลักไมสามารถควบคุมได ทําใหรถพุงตกรองระบายน้ําขางทาง 
จากพยานหลักฐานและความเสียหายเชื่อวา เกิดจากการขับรถยนตดวยความเร็วสูงและประมาท



 
 
๘๒๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปราศจากความระมัดระวัง ซ่ึงผูฟองคดีคาดเห็นไดถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พฤติการณถือไดวา 
ผูฟองคดีกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงและ 
ความเปนธรรมแลว จึงใหชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ ๗๕ ของคาเสียหายทั้งหมด 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคาํสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือจุดที่เกิดอุบัติเหตุมีลักษณะเปนทางโคงลงเขาและในขณะเกิดเหตุมีฝนตก
ทําใหสภาพถนนเปยกลื่น ผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานขับรถยอมอยูในวิสัยที่ทราบดีถึงวิธีการ 
ในการขับรถใหปลอดภัยในสภาพถนนดังกลาว และพึงตองใชความระมัดระวังเพ่ิมขึ้นเปนพิเศษ
กวาภาวะปกติ แตเม่ือมาถึงจุดเกิดเหตุผูฟองคดีไดแตะเบรกรถกะทันหัน ทําใหลอล็อก 
ไมสามารถควบคุมรถได เปนเหตุใหรถเสียหลักพุงขามไปตกในรองระบายน้ําอีกฟากถนน 
ทั้งยังไมปรากฏวา มีรถคันอ่ืนวิ่งสวนหรือวิ่งแซงมาจนทําใหตองแตะเบรกกะทันหันหรือ 
หักพวงมาลัยหลบ แสดงใหเห็นวาอุบัติเหตุเกิดจากรถยนตวิ่งมาดวยความเร็วสูงโดยผูขับรถยนต
ประมาทไมควบคุมความเร็วของรถใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ แมผูฟองคดีจะอางวา 
กอนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ ๑ กิโลเมตร ไดลดความเร็วลงพรอมกับเปลี่ยนเกียรลงเปนเกียร ๔ 
ความเร็วประมาณ ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง แตเม่ือแตะเบรกกะทันหันทําใหลอล็อกจนไมสามารถ
ควบคุมรถได น้ัน เห็นไดวา ขณะนั้นผูฟองคดีมิไดขับรถมาดวยความเร็วตามที่อาง รถยนตจึงวิ่งมา
ดวยความเร็วสูงในระดับหน่ึง และเม่ือแตะเบรกกะทันหันยอมเปนไปไดสูงที่จะทําใหรถเสียหลัก
ควบคุมทิศทางไมได ซ่ึงหากผูฟองคดีไดลดความเร็วลงมาพอสมควรกับสภาพถนนตามที่ 
กลาวอางจริง แมจะแตะเบรกโดยกะทันหัน คงไมทําใหลอล็อกจนถึงขั้นควบคุมรถไมไดและ
ความเสียหายก็ไมนาจะรุนแรงดังที่ปรากฏ ขออางของผูฟองคดีจึงไมสอดคลองกับขอเท็จจริง
และสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น และเม่ือพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งระบุไววา  
กันชนหนา-หลังพัง หมอนํ้าแตก ไฟหนาซายแตก ประตูดานซายยุบ กระจกหนาแตก กระจกประตู
ดานซาย กระจกมองขางดานซาย กระจกบริเวณแคบดานซาย และกระจกหลังซายแตก ลอหนา
ดานซายแตก ฝากระโปรงรถยุบ ระบบชวงลางเสียหาย  นอกจากน้ัน ยังปรากฏในรายงาน 
การสอบสวนอีกวา ผูซ่ึงน่ังมาดวยไดกระเด็นออกมานอกรถขณะเกิดอุบัติเหตุ ยิ่งยืนยันใหเห็นวา
ความเสียหายดังกลาวเปนผลที่เกิดขึ้นจากรถยนตวิ่งมาดวยความเร็วสูง มิไดมีสาเหตุหลัก 
มาจากระบบปองกันลอล็อกขัดของแตอยางใด สวนที่อางวาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต
เปนเพราะความลึกของรองระบายนํ้าน้ัน เม่ือพิจารณาถึงสภาพความเปนจริงแลวรองระบายน้ํา 
มีความลึกประมาณ ๔ เมตร หากรถยนตตกลงไปโดยมิไดมีแรงอัดกระแทกใด ๆ ความเสียหาย



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๒๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยเทาน้ัน แตเม่ือพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนตดังกลาวแลว 
จะเห็นไดวาเปนความเสียหายที่เกิดจากแรงอัดกระแทกของรถอยางรุนแรง อันเปนผลมาจาก
การที่รถยนตวิ่งมาดวยความเร็วสูง  ดังนั้น เม่ือพิจารณาพยานหลักฐานและความเสียหายแลว 
เชื่อวาอุบัติ เหตุ ดังกลาวเกิดขึ้นจากการท่ีผูฟองคดีขับรถยนตโดยประมาทปราศจาก 
ความระมัดระวังเพียงพอ ซ่ึงหากใชความระมัดระวังแมเพียงเล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิด 
ความเสียหายได ถือเปนการกระทําที่เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุให
เกิดอุบัติเหตุและกอความเสียหายขึ้นกับหนวยงานของรัฐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่จะเรียกให 
ผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับหนวยงานตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ตาม อุบัติเหตุดังกลาว
นอกจากจะเกิดจากความประมาทของผูฟองคดีแลว สวนหนึ่งเปนเพราะปจจัยภายนอก ซ่ึงอาจ
มีผลตอระดับความระมัดระวัง และทําใหการใชความระมัดระวังของแตละบุคคลแตกตางกันไป 
ไมวาจะเปนสภาพถนนที่มีลักษณะลาดชันเปนทางโคงลงเขา ประกอบกับเปนเวลาพลบค่ําและ 
มีฝนตก ถนนมีสภาพเปยกลื่นและทัศนวิสัยไมดี การควบคุมรถใหเหมือนเชนภาวะปกติยอมมิอาจ
กระทําได ถือเปนเหตุภายนอกที่มิอาจหลีกเลี่ยงและควบคุมได เม่ือพิจารณาถึงระดับความรายแรง 
แหงการกระทํา ความเหมาะสม และความเปนธรรมแลว เห็นควรใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย
ในสัดสวนความรับผิดรอยละ ๖๐ ของคาเสียหายทั้งหมด เปนเงินจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
เฉพาะสวนที่สั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายเกินกวา ๑๒๐,๐๐๐ บาท (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๗/๒๕๕๕) 

 

  เจาหนาที่ที่มีหนาที่ดูแลทรัพยสินของทางราชการและไดรับ
มอบหมายใหถือกุญแจไว ยอมตองใชความระมัดระวังในการเก็บรักษากุญแจดังกลาว 
พฤติการณที่เจาหนาที่น้ันไดมอบกุญแจใหบุคคลตาง ๆ ถือ และแขวนกุญแจไวใน 
ที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นและหยิบไปไดโดยงาย อันเปนชองทางหรือโอกาสใหเกิด
การโจรกรรมทรัพยสินของราชการ เปนเหตุใหราชการเสียหาย พฤติการณดังกลาวถือไดวา
เปนการกระทําที่เกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง แตการที่กรมบัญชีกลาง 
รับฟงขอเท็จจริงจากรายงานผลการสอบสวนแตกตางไปจากหนวยงานของรัฐโดยมิได 
สอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะเปนเหตุใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ถือเปนการรับฟง
ขอเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ตามพฤติการณแลวเห็นวา เจาหนาที่ไมตองรับผิดชดใชเต็มจํานวนความเสียหาย  อีกทั้ง 
ความเสียหายสวนหน่ึงเกิดจากการที่หนวยงานของรัฐไมมีการวางระบบปองกันทรัพยสิน



 
 
๘๒๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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เพื่อปองกันการโจรกรรม โดยปลอยใหเจาหนาที่และนักศึกษาจัดวางระบบดูแลทรัพยสิน
กันเอง จึงใหหักสวนความบกพรองของหนวยงานของรัฐออกดวย จึงเห็นควรใหรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนรอยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด 
  สรุปขอเท็จจริง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน ๒ เคร่ือง ซ่ึงมีไวใชในราชการของโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สูญหายไป และไดรายงานผลการสอบสวน
ไปยังกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปนผูรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลังวา ไมมี
เจาหนาที่คนใดตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว
มีความเห็นวา ผูฟองคดีมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยสินภายในหองของโครงการ และเปนผูเก็บรักษา
และควบคุมการใชกุญแจของเจาหนาที่ภายในโครงการ แตกลับปลอยปละละเลยไมเก็บกุญแจ 
ไวในที่รัดกุมและมอบกุญแจใหบุคคลตาง ๆ ถือกุญแจโดยไมมีมาตรการควบคุมการใชกุญแจหอง 
ใหเปนไปดวยความระมัดระวัง ประกอบกับผูฟองคดีเขามาใชหองเปนคนสุดทาย โดยไมปรากฏ
รองรอยการงัดแงะแตอยางใด จึงเชื่อไดวากอนออกจากหองผูฟองคดีไมไดปดล็อคประตูหอง 
เปนเหตุใหทรัพยสินดังกลาวสูญหาย พฤติการณถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินคืนแกทางราชการเต็มจํานวน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๓๒,๔๐๐ บาท ผูฟองคดียื่นอุทธรณ  
และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

ผูฟองคดีเปนเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตําแหนงผูจัดการ
ของโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มีหนาที่ดูแลการบริหารงานทั่วไปของโครงการใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย และในฐานะเปนผูจัดการโครงการจึงยอมมีหนาที่โดยปริยายที่ตองดูแล
ทรัพยสินโครงการซึ่งใชสําหรับการศึกษาปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ เน่ืองจากหากขาดอุปกรณการเรียนการสอนก็ไมสามารถทําใหโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงคได ประกอบกับผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหถือกุญแจลูกบิดหองโครงการ จึงเปน
หนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะตองใชความระมัดระวังในการเก็บและรักษากุญแจลูกบิด
หองโครงการ ซ่ึงหากมีขอบกพรองที่อาจจะเปนเหตุใหอุปกรณการเรียนการสอนสูญหายไป  
ก็ยอมกระทบถึงการเรียนการสอนตามโครงการ การท่ีผูฟองคดีไดมอบกุญแจลูกบิดใหแก
เจาหนาที่โครงการทุกคนถือไวดวย และแขวนกุญแจลูกครอบไวที่โตะในโครงการ ซ่ึงบุคคล
ทั่วไปสามารถมองเห็นและหยิบไปไดโดยงาย ทั้งเจาหนาที่ทุกคนในโครงการตางทราบดีวา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๒๓      
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ผูฟองคดีแขวนกุญแจลูกครอบไวตรงจุดใด อันเปนชองทางหรือโอกาสใหเกิดมีการโจรกรรม
เคร่ือง CPU จํานวน ๒ เคร่ืองไดโดยงาย พฤติกรรมดังกลาวเห็นไดชัดเจนวา เปนการกระทํา 
ที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานซ่ึงบุคคลในภาวะเชนน้ันตองมีตามภาวะวิสัยและพึงใช 
ความระมัดระวังใหมาก แตผูฟองคดีหาไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอไม จึงเปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง กอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึงตอง
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  สําหรับสัดสวนแหงความรับผิดน้ัน เม่ือขอเท็จจริงจากสํานวนการ
สอบสวนระบุวา ผูที่ใชหองเปนคนสุดทายมิใชผูฟองคดี แตเปนนางสาว ศ. ซ่ึงไดใหการวา  
ไดปดล็อคหองเรียบรอยโดยกดล็อคลูกบิดประตูทางเขาบานที่สองและกดล็อคลูกบิดประตูทางเขา
ดานหลังพรอมใสกุญแจลูกครอบดวย และแมบานไดใหการสอดคลองกันวา เม่ือเปดประตูเขามา 
ทําความสะอาดหองในตอนเชาเปนคนแรกนั้น ประตูปดล็อคเรียบรอยตามปกติ รวมทั้งเวรเฝาตึก
ของคณะก็ไมไดรายงานวา มีการลืมปดประตูแตอยางใด เม่ือไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีการ
สอบขอเท็จจริงในสวนนี้เพ่ิมเติมจากสํานวนการสอบสวนอันจะเปนเหตุใหขอเท็จจริงดังกลาว
เปลี่ยนแปลงไป การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ฟงขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีเปนผูที่เขามาใชหองเปน 
คนสุดทายกอนที่ทรัพยสินดังกลาวจะสูญหายไป จึงคลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริงที่ปรากฏ  
เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมตามพฤติการณดังกลาวแลว
เห็นวา ผูฟองคดีไมตองรับผิดชดใชเต็มจํานวนความเสียหายตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  นอกจากน้ี ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
เกิดจากความบกพรองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวยที่ไมมีการวางระบบปองกันทรัพยสินเพ่ือปองกัน
การโจรกรรม โดยปลอยใหเจาหนาที่และนักศึกษาจัดวางระบบดูแลทรัพยสินกันเอง จึงใหหักสวน
แหงความบกพรองของหนวยงานของรัฐตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน จึงเห็นควรใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนรอยละ ๕๐ ของความเสียหาย
ทั้งหมด เปนเงินจํานวน ๑๖,๒๐๐ บาท  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะสวน
ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวนเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๔/๒๕๕๕) 

 

  การที่ผูบังคับบัญชาละเลยไมควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของ
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ เปนเหตุใหมีการแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินในเช็ค  อีกทั้ง ไมได
ควบคุมดูแลใหมีการจัดทําบัญชีเงินสด บันทึกบัญชีอยางครบถวน และรายงานฐานะ



 
 
๘๒๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การเงินงบประมาณใหเปนปจจุบัน ทําใหไมอาจตรวจพบการทุจริตไดทันทวงที 
พฤติการณดังกลาวถือเปนการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง  ดังน้ัน  
การที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งใหผูบังคับบัญชารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรา
รอยละ ๖๐ ของคาเสียหายทั้งหมด จึงเปนจํานวนเงินที่เหมาะสมแกพฤติการณและ 
เปนธรรมแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 

ขณะที่ผูฟองคดีที่ ๑ รับราชการในตําแหนงผูบัญชาการเรือนจํากลาง
ชลบุรี สังกัดกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบบริหารงานและควบคุม
ปกครองเจาหนาที่ผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งผูตองขังในเรือนจํากลางชลบุรี และผูฟองคดีที่ ๒  
รับราชการในตําแหนงเจาหนาที่ราชทัณฑ ๗ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่
ดูแลรับผิดชอบการเงินและงบประมาณ โดยมีนาง พ. เปนหัวหนางานการเงิน น้ัน มีการตรวจพบวา
นาย ม. ซ่ึงปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงินไดเบียดบังเงินงบประมาณไปเปนประโยชนสวนตน
หรือผูอ่ืนโดยทุจริต ทําใหเงินในบัญชีของเรือนจํากลางชลบุรีขาดไป จํานวน ๔,๑๔๘,๔๖๘.๖๐ บาท 
กรมราชทัณฑจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงาน 
ผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ซ่ึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓) ผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีความเห็นวา ผูฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนผูบังคับบัญชา 
ไมตรวจสอบควบคุมการเขียนเช็คของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
และไมติดตามตรวจสอบการรับและการจายเงินของคณะกรรมการรับหรือสงเงิน ถือเปน 
การปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงใหผูฟองคดีทั้งสองรับผิดชดใชเงินในอัตรา
รอยละ ๖๐ ของคาเสียหาย เปนเงินจํานวน ๒,๔๘๙,๐๘๑.๑๖ บาท โดยใหรับผิดคนละหนึ่งสวน
ของจํานวนเงินดังกลาวเปนเงินคนละ ๑,๒๔๔,๕๔๐.๕๘ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังให 
ผูฟองคดีทั้งสองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนคนละ ๑,๒๔๔,๕๔๐.๕๘ บาท ผูฟองคดีทั้งสอง 
ยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูบงัคับบัญชาของนาย ม. ตามลําดับชั้น และมีหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองของเช็คที่เสนอโดยนาย ม. เม่ือศาลไดตรวจสอบเช็คที่ใชกระทําความผิดน้ัน 
ปรากฏวาไดมีการเวนระยะวางหนาตัวอักษรและตัวเลขไวพอสมควร และไดทําเคร่ืองหมายวงเล็บ 
“(....)” ตัวอักษรไว  ตอมา เม่ือผูฟองคดีทั้งสองไดอนุมัติเช็คดังกลาวไปแลว นาย ม. ก็เขียน
ตัวอักษรและตัวเลขเพิ่มขึ้นในดานหนาที่เปนชองวางโดยตัวอักษรตัวทายที่เขียนเพ่ิมจะเชื่อมทับ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๒๕      
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เคร่ืองหมาย “(” โดยเปล่ียนเปนอักษรตัว “น” ทายของคํา “ลาน” หรือ “แสน” ตามแตกรณี  
เม่ือพิจารณาตามขอ ๓๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ กําหนดวา การเขียนหรือ
พิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวอักษร ใหเขียนหรือพิมพชิดคําวา “บาท” หรือขีดเสนหนา 
จํานวนเงิน อยาใหมีชองวางที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพ่ิมเติมได และใหขีดเสนตรงหลังชื่อ 
สกุล ชื่อบริษัท หรือหางหุนสวน จนชิดคําวา “หรือผูถือ” หรือ “หรือตามคําส่ัง” แลวแตกรณี  
โดยมิใหเขียนหรือพิมพชื่อบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมไดอีก ซ่ึงเปนขอกําหนดเกี่ยวกับเช็คโดยตรง  
แตผูฟองคดีทั้งสองกลับมิไดควบคุมกํากับดูแลใหปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว โดยใหขีดเสนหนา
จํานวนเงินหรือใหเขียนตัวอักษรหรือตัวเลขชิดจนไมอาจจะเพ่ิมเติมไดอีก และเม่ือหนังสือ
กระทรวงการคลัง เร่ือง การกรอกจํานวนเงินในฎีกาเบิกเงินจากกระทรวงการคลังและในเช็ค 
กําหนดใหมีการวงเล็บลอมกรอบทั้งตวัหนาและตัวหลังไดแตตองไมใหมีชองวางที่จะเขียนเติมได 
และหากมีชองวางใหขีดเสนในชองวาง แตผูฟองคดีก็ไมไดควบคุมกํากับดูแลใหนาย ม. ขีดเสน
ในชองวาง  อีกทั้ง ยังปรากฏในรายงานการตรวจสอบการเงินงบประมาณของกรมราชทัณฑวา 
(๑) ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๔๑ – มีนาคม ๒๕๔๒ การรับเงินงบประมาณจากธนาคารเปน 
เงินสดเพ่ือชําระหนี้แกเจาหน้ี และจายเงินสวัสดิการตาง ๆ แกขาราชการ มิไดลงบัญชีเงินสด 
(๒) การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ บันทึกถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ สําหรับเดือนมกราคม 
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๒ ยังมิไดบันทึกใหครบถวนตามระบบบัญชีสวนราชการ (๓) รายงาน
ฐานะการเงินงบประมาณจัดทําถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ เทาน้ัน กรณีเห็นไดชัดวาผูฟองคดี 
ทั้งสองไมไดควบคุมกํากับดูแลใหมีการจัดทําบัญชีดังกลาว จนเปนเหตุใหไมอาจตรวจพบ 
การทุจริตไดอยางทันทวงที  อีกทั้ง ผูฟองคดีทั้งสองก็มิไดควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการรับหรือสงเงินใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เม่ือประมวลพฤติการณ
และขอเท็จจริงทั้งหมดแลวเห็นไดวา ผูฟองคดีทั้งสองซึ่งมีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบ ไมไดควบคุมกํากับดูแลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามระเบียบ จนทําใหเกิดการทุจริตหรือไมอาจถูกตรวจสอบการทุจริตไดงาย การละเลย 
ไมปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีทั้งสองดังกลาวถือไดวาเปนการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงจนทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดี
ทั้งสองรับผิดชดใชเงินแกกรมราชทัณฑในอัตรารอยละ ๖๐ ของจํานวนคาเสียหาย เปนเงิน
จํานวน ๒,๔๘๙,๐๘๑.๑๖ บาท โดยใหรับผิดคนละ ๑ สวน จึงเปนจํานวนเงินที่เหมาะสมแก
พฤติการณและเปนธรรมแลว  นอกจากน้ี การที่นาย ม. สามารถเพ่ิมเติมจํานวนเงินได 
ก็เน่ืองมาจากมีการมอบหมายใหนาย ม. ทําหนาที่หลายอยาง ตั้งแตวางฎีกา ลงรายการในเช็ค 
และเปนหัวหนารับเงินจากธนาคารเปนเวลานาน เปนเหตุใหนาย ม. เห็นชองวางในการกระทํา
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ทุจริต แมตอมา จะมีคําสั่งใหนาง พ. เปนหัวหนาการเงินและบัญชี และใหนาย ม. ปฏิบัติหนาที่
เจาหนาที่การเงินและบัญชีก็ตาม แตก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใหนาง พ. เปนผูมีอํานาจลงนาม
ในเช็คตามที่ไดตกลงไวกับธนาคาร นาง พ. จึงยังไมมีอํานาจลงนามในเช็คส่ังจายเงิน เปนเหตุให
นาย ม. ยังดําเนินการไปตามปกติที่เคยปฏิบัติมาและทําการทุจริตแกไขเพ่ิมเติมตัวเลขในเช็ค
จํานวน ๗ คร้ัง ในเวลาตอมา จึงเปนความบกพรองและประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูฟองคดี 
ทั้งสองในฐานะผูบังคับบัญชาที่มอบหมายใหนาย ม. ทําหนาที่หลายอยางโดยไมมีการวางระบบ
ควบคุมกํากับ  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีทั้งสองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนคนละ ๑,๒๔๔,๕๔๐.๕๘ บาท จึงชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๙๖-๓๙๗/๒๕๕๕) 

 

  การที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อในเช็ค 
มิไดปฏิบัติให เปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของ 
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ปลอยใหมีชองวางในเช็คจนสามารถเติมตัวเลขและตัวอักษรได  
อีกทั้ง มอบหมายใหเจาหนาที่ซึ่งมีพฤติการณไมนาไววางใจรวมเปนผูลงลายมือชื่อ 
ในเช็ค จนเปนชองทางใหเจาหนาที่กระทําการทุจริต ถือเปนการขาดความระมัดระวัง 
ที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่วิญูชนทั่วไปในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยอันเปน
การกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเม่ือความเสียหายสวนหนึ่งมาจาก 
การที่โรงพยาบาลแตงตั้งแพทยที่เพ่ิงจบการศึกษาและเพ่ิงบรรจุเปนแพทยใหปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ทั้งยังเปนแพทยประจําเพียงคนเดียวที่ตรวจรักษาผูปวย 
ในโรงพยาบาลวันละรอยกวาคน และไมเคยอบรมในเรื่องการบริหาร การเงินการบัญชี 
และระเบียบปฏิบัติสําหรับผูบริหาร ประกอบกับพฤติการณทุจริตไดเกิดข้ึนกอนที่บุคคล
ดังกลาวจะมารับตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล และเม่ือพนจากตําแหนงไปแลว
ประมาณ ๑ ป จึงมีการตรวจพบภายหลังจากการกระทําทุจริตเปนเวลานาน จึงเปน 
ความบกพรองในระบบตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและระบบการตรวจสอบภายใน
ของหนวยงานที่เก่ียวของดวย  อีกทั้ง ระบบการเบิกจายเงินของธนาคารก็มีขอผิดพลาด
ในการตรวจสอบเช็คดวยเชนกัน จึงใหหักสวนแหงความรับผิดอันเกิดจากความบกพรอง
ของหนวยงานและระบบการดําเนินงานสวนรวมในภาครัฐรอยละ ๕๐ ของยอดเงิน 
ตามคําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน และเม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรง 
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แหงการกระทําและความเปนธรรมแลว เห็นควรใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
รอยละ ๒๕ ของจํานวนเงินดังกลาว 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเพ่ิงจบการศึกษามาเพียงหนึ่งปคร่ึงและเปนแพทยประจํา
โรงพยาบาลเพียงคนเดียวที่ตองตรวจรักษาผูปวยวันละรอยกวาคน และเพ่ิงยายมาประจํา 
ที่โรงพยาบาลไดเพียง ๔ เดือน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงพยาบาล  
ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่โรงพยาบาล โดยมีนาง ก. เจาหนาที่
การเงินและบัญชี ระดับ ๕ ฝายบริหารท่ัวไป มีหนาที่จัดทําบัญชี เบิกเงิน เขียนเช็ค ลงลายมือชื่อ
สั่งจายเงินในเช็ครวมกับผูอํานวยการโรงพยาบาล  ตอมา มีการตรวจพบวานาง ก. กระทําการ
ทุจริตยักยอกเงินโดยแกไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวหนังสือในเช็คเงินสดของโรงพยาบาลที่ผูฟองคดี
เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในเช็ค จํานวน ๓ ฉบับ คิดเปนเงินจํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดี) จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง ซ่ึงกรมบัญชีกลางผูรับมอบอํานาจ
จากกระทรวงการคลังแจงผลการพิจารณาวา ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในฐานะ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาเสียหาย เปนเงินจํานวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท  
และในฐานะผูลงลายมือชื่อสั่งจายเช็คในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาเสียหาย เปนเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท 
รวมเปนเงินจํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดในจํานวนเงินดังกลาว 
ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือผูฟองคดีไดรับคําส่ังจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตอจากนายแพทย ส. ซ่ึงไดลาออกจากราชการ ผูฟองคดียอมตองมี
หนาที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไปของ
โรงพยาบาล หากพบวาเจาหนาที่ฝายบริหารผูใดปฏิบัติหนาที่ขาดประสิทธิภาพหรือมีพฤติการณที่
ไมนาไววางใจ ก็ชอบท่ีจะพิจารณาดําเนินการทางบริหารในเบื้องตนดวยการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
หนาที่การงานภายใน โดยเฉพาะเม่ือรับทราบพฤติการณของนาง ก. ซ่ึงเปนเจาหนาที่รับผิดชอบ
จัดทําบัญชีรับจายของโรงพยาบาล ปฏิบัติหนาที่ลาชา ทําใหการทําบัญชีไมเปนปจจุบัน แตกลับ
มอบหมายใหเปนผูมีอํานาจลงชื่อในการสั่งจายเงินตามเช็ครวมกับผูฟองคดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การท่ีผูฟองคดีลงชื่อสั่งจายเช็คโดยมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ขอ ๓๘ และขอ ๓๘ ทวิ ที่กําหนดใหการจายเงิน
เกินกวาสองพันบาทขึ้นไป จะตองสั่งจายเงินเปนเช็คใหแกเจาหน้ีโดยตรง และประทับอักษรวา 
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AC/PAYEE ONLY และจะตองขีดครอมเช็ค การไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวจึงเปนชองทางให
นาง ก. กระทําการทุจริตขึ้นได  นอกจากน้ี เม่ือธนาคารไดสง Statement ของธนาคารเพื่อให
โรงพยาบาลตรวจสอบทุกเดือน หากผูฟองคดีไดเรียก Statement จากฝายบริหารงานทั่วไป 
มาตรวจสอบ ก็ยอมจะเห็นความผิดปกติของยอดเงินที่ถูกถอนออกไป ซ่ึงแตกตางจากยอดเงิน
คงเหลือในแตละครั้งที่มีการลงลายมือชื่อสั่งจายเช็คเปนอยางมาก การปลอยใหมีการเวนชองวาง 
จนสามารถเติมตัวเลขและตัวอักษรลงในเช็คได เปนเหตุใหนาง ก. สามารถนําเช็คที่แกไขไปเบิกเงิน
จากธนาคารและนําเงินสวนที่เกินไปเปนประโยชนสวนตน และการไมตรวจสอบ Statement 
ของธนาคารเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ แสดงใหเห็นวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานซึ่งวิญูชน
ทั่วไปในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัย จึงถือไดวาผูฟองคดีกระทําโดยประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงตามนัยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ผูฟองคดียอมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีตามนัยมาตรา ๑๐  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  อยางไรก็ตาม การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําส่ังแตงตั้งผูฟองคดีซ่ึงเปน 
แพทยบรรจุใหม เพ่ิงสําเร็จการศึกษาแพทยมาเพียงหนึ่งป และยายมาประจําที่โรงพยาบาลเพียง  
๔ เดือน ประกอบกับกําลังจะไปศึกษาตอในสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในอีก ๘ เดือน
ขางหนา ใหปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงพยาบาล ทั้ง ๆ ที่ยังสามารถสรรหาบุคลากรอ่ืนที่มี
ประสบการณและมีความรูความชํานาญงานดานบริหารมากกวาผูฟองคดีมาปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการโรงพยาบาล จึงเปนการแตงตั้งบุคคลที่ไมเหมาะสมกับงานบริหารโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะผูฟองคดีไมเคยไดรับการอบรมใด ๆ ทั้งในเรื่องการบริหาร การเงิน การบัญชี 
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของสําหรับผูบริหารแตอยางใด ประกอบกับผูฟองคดี 
เปนแพทยเพียงคนเดียวที่ตองปฏิบัติหนาที่รักษาพยาบาลผูปวยวันละรอยกวาคนซึ่งเปน
ภาระหนาที่ที่หนักมาก  นอกจากน้ี ยังปรากฏวาพฤติการณของการกระทําทุจริตเกิดขึ้นกอนที่ 
ผูฟองคดีจะไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลและการกระทําทุจริตก็ยังคงมีอยู
หลังจากที่ผูฟองคดีไดพนจากการปฏิบัติหนาที่ การท่ีผูถูกฟองคดีตรวจพบการกระทําทุจริต
หลังจากที่ผูฟองคดีพนจากการปฏิบัติหนาที่ไปประมาณ ๑ ป ยอมเปนความบกพรองในระบบ
การตรวจสอบการเงินของโรงพยาบาลและระบบการตรวจสอบภายในของหนวยงานที่เก่ียวของ  
อีกทั้ง ระบบการเบิกจายเงินของธนาคารก็มีขอผิดพลาดบกพรองในการตรวจสอบเช็คเชนกัน 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความบกพรองของหนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดีและ
ระบบการดําเนินงานสวนรวมในภาครัฐเปนสวนมาก เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม จึงสมควร
ใหหักสวนแหงความรับผิดอันเกิดจากความบกพรองของหนวยงานและระบบการดําเนินงาน
สวนรวมในภาครัฐรอยละ ๕๐ ของยอดเงินตามคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน  
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และเม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในกรณีของผูฟองคดีที่เพ่ิงจบ
การศึกษาและบรรจุเปนแพทยมาเพียงหนึ่งปคร่ึง รวมทั้งเปนแพทยประจําเพียงคนเดียวที่ตรวจ
รักษาผูปวยในโรงพยาบาลวันละรอยกวาคน จึงใหผูฟองคดีตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทน
รอยละ ๒๕ ของจํานวนเงินดังกลาว  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่เกินกวา ๖๘,๗๕๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๕) 

 

  ปลัดเทศบาลถือเปนตําแหนงที่ตองตระหนักในบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบและมีความรอบคอบในการปฏิบัติหนาที่เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย 
แกเทศบาล การที่ปลัดเทศบาลไดอานหนังสือของอําเภอที่แจงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑราคากลางงานกอสรางใหมเพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
เพียงแคชื่อเรื่องและเน้ือหาในหนังสืออยางคราว ๆ ทั้งที่หนังสือดังกลาวมีขอความ 
เพียงหกบรรทัด และหากอานโดยตลอดแลวยอมจะทราบไดทันทีวาเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและเรงดวนที่จะตองรีบดําเนินการตรวจสอบหรือพิจารณา โดยไมจําเปนตอง
อานรายละเอียดที่แนบทายหนังสือทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่ออยูในชวงเวลาที่เทศบาล
กําลังจะลงนามในสัญญาจาง แตเม่ือปลัดเทศบาลไมดําเนินการตรวจสอบหรือพิจารณา
ในทันทีที่ไดรับหนังสือวามีการดําเนินการใดที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑใหมหรือไม 
อันเปนเหตุใหเทศบาลตองจายเงินคาจางสูงเกินกวาราคากลางที่ควรจะเปน ถือเปน 
การปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงและเปนการกระทําละเมิด 
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเทศบาล 
  อยางไรก็ตาม โดยที่ความเสียหายของเทศบาลที่เกิดจากการทํา
สัญญากอสรางที่มีราคาสูงกวาราคากลางตามหลักเกณฑใหม เกิดจากการท่ีปลัดเทศบาล
ประมาทเลินเลออยางรายแรงโดยไมตรวจสอบหนังสือแจงมติคณะรัฐมนตรี ไมไดเกิดจาก
ความจงใจที่จะฝาฝนระเบียบของทางราชการหรือการกระทําโดยทุจริต และตําแหนง
ปลัดเทศบาลไมไดมีหนาที่พิจารณากําหนดราคากลางงานกอสรางในการทําสัญญาจาง
โดยตรง แตมีหนาที่เพียงตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ
เทาน้ัน ประกอบกับทางราชการไดแจงหลักเกณฑใหมลาชา ซึ่งเปนเวลาหลังจากที่ไดมี
การอนุมัติใหมีผูชนะการสอบราคาแลว  ดังน้ัน เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหง 
การกระทําและความเปนธรรมของปลัดเทศบาล ประกอบกับความบกพรองของระบบ
การดําเนินงานสวนรวมแลว จึงสมควรหักสวนความรับผิดสวนน้ีออกจากความเสียหาย
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ทั้งหมดในอัตรารอยละ ๔๐ ตามนัยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  สรุปขอเท็จจริง 
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหใชหลักเกณฑการกําหนดราคากลาง 
งานกอสรางใหม และเทศบาลตําบลนายายอามไดรับแจงหลักเกณฑดังกลาวตามหนังสือ 
การแจงมติคณะรัฐมนตรีของอําเภอนายายอาม โดยผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล 
ไดลงลายมือชื่อและยอมรับวา ไดอานชื่อเรื่องและเนื้อหาในหนังสือดังกลาวอยางคราว ๆ  
เพ่ือคัดแยกหนังสือสงใหผูรับผิดชอบโดยตรงเปนผูพิจารณารายละเอียด เน่ืองจากเปนเรื่อง
เก่ียวกับหลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสรางใหมซ่ึงมีเอกสารประกอบจํานวนมาก และ
เปนเรื่องทางเทคนิคงานกอสรางซ่ึงเขาใจไดยากจึงตองสงใหฝายชางพิจารณาเสนอแนะมากอน 
ตอมา สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ไดตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางแลว
พบวา ไดมีการจัดทําสัญญาจางโดยไมไดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เทศบาลตําบลนายายอาม
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวน
ไปยังกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางผูรับมอบ
อํานาจ ไดพิจารณาผลการสอบสวนแลวเห็นวา เม่ือเทศบาลตําบลนายายอามไดรับแจงหนังสือ
ของอําเภอนายายอามและลงรับไวแลว แสดงวาเจาหนาที่ของเทศบาลทุกคนจะตองทราบและ
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว การท่ีไดมีการจัดทําสัญญาจางในภายหลังจากที่ได
รับทราบหนังสือดังกลาวโดยไมไดแกไขเปลี่ยนแปลงราคากลางใหมใหถูกตอง ทั้งที่จะตองยกเลิก
การสอบราคาเพ่ือจัดใหมีการสอบราคาใหมตามหลักเกณฑใหม จึงสงผลใหเทศบาลไดรับ 
ความเสียหาย ๑๙๙,๑๙๗ บาท กรณีถือวาผูฟองคดีปฏิบัตหินาทีด่วยประมาทเลนิเลออยางรายแรง 
จึงใหผูฟองคดีรับผิดรวมกับนาย ส. นายชางโยธา ๔ นาง พ. เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๔ และ
นาย ธ. นายกเทศมนตรี รวม ๔ คน ในอัตรารอยละ ๒๕ ตอคน เปนเงินคนละ ๔๙,๗๙๙.๒๕ บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลนายายอาม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือหนังสือแจงมติคณะรัฐมนตรีของอําเภอนายายอามมีขอความเพียง 
หกบรรทัด และเม่ืออานโดยตลอดแลวก็จะสามารถทําความเขาใจไดทันทีวา คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
หลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสรางใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไมจําเปนตองอาน
รายละเอียดที่แนบทายหนังสือทั้งหมด ผูฟองคดีในฐานะปลัดเทศบาลซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ในฝายพนักงานเทศบาลและลูกจางของสํานักงานเทศบาล ยอมจะตองเปนผูที่ มีความรู
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ความสามารถในทางการบริหารในระดับสูง ทั้งตองพึงตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนและจะตองมีความรอบคอบในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือมิใหราชการของเทศบาลเกิดความ
เสียหาย  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไดอานหนังสือของอําเภอนายายอามดังกลาวแลวยอมจะทราบ 
ไดทันทีวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองรีบดําเนินการตรวจสอบ 
เน่ืองจากเปนหลักเกณฑใหมที่มีผลบังคับใชแลว ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวแมจะไดผาน
การกําหนดราคากลางและไดคัดเลือกผูรับจางแลวก็ตาม แตหากมีการตรวจสอบและพบวามี 
การดําเนินการที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑใหม ผูฟองคดีก็ยอมสามารถที่จะแกไขขอบกพรอง
ไดทัน การท่ีผูฟองคดีอางวาเปนเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคที่เขาใจไดยาก แตก็มิไดเรงรัดใหฝายชาง
ดําเนินการตรวจสอบแตอยางใด จนกระทั่งมีการลงนามในสัญญาจาง อันเปนมูลเหตุใหเทศบาล
ไดรับความเสียหายตองจายเงินคาจางสูงเกินกวาราคากลางที่ควรจะเปนที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติใหใช กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงและ
กระทําละเมิดตอเทศบาลตําบลนายายอาม ผูฟองคดีจึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกเทศบาล
ตามกฎหมาย 
 สําหรับคาสินไหมทดแทนที่ผูฟองคดีจะตองรับผิดชดใชใหแกเทศบาลตําบล
นายายอามนั้น แมความเสียหายดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจากการท่ีผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง แตความบกพรองดังกลาวก็มิไดเกิดจากความจงใจที่จะฝาฝน
ระเบียบของทางราชการหรือการกระทําโดยทุจริต และตําแหนงปลัดเทศบาลก็ไมไดมีหนาที่
พิจารณากําหนดราคากลางงานกอสรางโดยตรง เน่ืองจากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ 
ฝายโยธาที่จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑใหมและเสนอใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา
ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีเทาน้ัน ประกอบกับ 
ทางราชการไดแจงหลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสรางใหมใหทราบลาชา ซ่ึงเปนชวงเวลา
หลังจากไดอนุมัติใหมีผูชนะการสอบราคาแลว กรณีดังกลาวจึงถือเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหการจัดจาง
เกิดความผิดพลาด อันถือเปนความบกพรองของระบบการดําเนินงานสวนรวม เม่ือคํานึงถึง
ระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมเฉพาะกรณีของผูฟองคดีแลว จึงสมควร
หักสวนความรับผิดสวนนี้ออกจากความเสียหายทั้งหมดในอัตรารอยละ ๔๐ ตามนัยมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กลาวคือ คงใหรับผิด
เพียงในอัตรารอยละ ๖๐ ของจํานวนความเสียหายทั้งหมดจํานวน ๑๙๙,๑๙๗ บาท คิดเปนเงิน
จํานวน ๑๑๙,๕๑๘.๒๐ บาท เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวเห็นวา ผูที่ตองรับผิดทั้งสี่คนตอง
รวมกันรับผิดในอัตรารอยละ ๒๕ ตอคน จึงเห็นวา คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีชดใช
คาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๔๙,๗๙๙.๒๕ บาท เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
เฉพาะสวนที่เกินกวา ๒๙,๘๗๙.๕๕ บาท  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ให 
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ผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินคาสินไหมทดแทนในสวนที่เกินกวาจํานวน ๒๙,๘๗๙.๕๕ บาท  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๙/๒๕๕๕) 

 

  กรณีที่ใบรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) ของสวนราชการสูญหาย และ
หัวหนาสวนราชการไดมีคําสั่งใหงดใชใบรับเงินดังกลาวแลว ถือเปนกรณีสถานการณ 
ที่ไมปกติ  ซึ่งผูบังคับบัญชาที่ มีหนาที่ รับผิดชอบเก่ียวกับการรับเงินควรตองใช 
ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่เพ่ิมมากข้ึน โดยในกรณีที่มีการทําตรายางลายมือชื่อ
ของตนมอบใหแกเจาหนาที่การเงินเพื่อนําไปใชประทับลงในใบรับเงินแทนการลงชื่อจริง 
ก็ควรจะเรียกตรายางลายมือชื่อคืน ใหงดใชตรายางเปนการชั่วคราว และใหใช 
การลงลายมือชื่อจริงแทน การที่ผูบังคับบัญชาไมไดใชความระมัดระวังเชนวาน้ัน  
และเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสใชตรายางลายมือชื่อไปประทับลงในใบรับเงิน 
ที่ สูญหายแลวทุจริตยักยอกเงินดังกลาวไปเปนประโยชนสวนตน  จนกอใหเกิด 
ความเสียหายแกทางราชการ กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง การที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งใหผูบังคับบัญชาชดใช
คาเสียหายในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเสียหายเฉพาะสวนที่ยังไมสามารถติดตามเอาคืน
มาได ถือไดวาการใชสิทธิเรียกใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนของหนวยงานของรัฐ 
ไดคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแหงกรณีแลว  
ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  สํานักงานศาลยุติธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดี
ชดใชคาเสยีหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) กรณีผูฟองคดีในขณะ
ดํารงตําแหนงจาศาล และในฐานะผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลยไมตรวจสอบใบรับเงิน 
ใหถูกตอง เปนเหตุใหนางสาว ด. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ๓ ซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ในฝายการเงินและบัญชี โดยทําหนาที่รับเงินคาธรรมเนียมและคาปรับ กระทําการทุจริตเงิน 
ของทางราชการดวยการนําใบรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) ที่สูญหายและอธิบดีผูพิพากษาศาลแพง
ไดมีคําสั่งใหยกเลิกใบรับเงินดังกลาว มาใชเปนใบรับเงินจากคูความที่นํามาวางศาล โดยใชตรายาง
ลายมือชื่อของจาศาลไปประทับลงในใบรับเงินที่สูญหายแลวทุจริตยักยอกเงินดังกลาวไปเปน
ประโยชนสวนตน อันเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรงไมระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ
ของผูบังคับบัญชา จึงใหผูฟองคดีชดใชในอัตรารอยละ ๕๐ ของเงินคาเสียหายทั้งหมด 
ที่ยังไมสามารถติดตามเอาคืนมาได ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทน 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่ใบรับเงินของศาลแพงไดสูญหายไป และผูฟองคดีในฐานะจาศาล 
ไดจัดทําบันทึกเสนออธิบดีผูพิพากษาศาลแพงและไดมีคําสั่งใหงดใชใบรับเงินดังกลาวในเวลา
ตอมา กรณีถือเปนสถานการณที่ไมปกติ ซ่ึงผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่ 
ในการควบคุมดูแล กํากับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการธุรการและลูกจาง 
ผูใตบังคับบัญชาตามที่กําหนดไวในขอ ๖๘๔ ของระเบียบศาลแพงวาดวยงานฝายธุรการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ และในฐานะเจาหนาที่ธุรการ ซ่ึงมีหนาที่จะตองรับผิดชอบรวมกันกับเจาหนาที่
การเงินในการรับเงินกลางที่คูความนํามาวางตอศาลแพง ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย 
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ตามที่ขอ ๑๑๘๕ วรรคหน่ึง ของระเบียบฉบับดังกลาว 
ประกอบกับคูมือการปฏิบัติงานฝายธุรการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดไว ยอมตองใชความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่เพ่ิมมากขึ้น และแมในทางปฏิบัติที่ผานมาผูดํารงตําแหนงจาศาล
จะทําตรายางลายมือชื่อของตนมอบใหแกเจาหนาที่การเงินเพ่ือนําไปใชประทับลงในใบรับเงิน
แทนการลงชื่อจริงของจาศาล แตเม่ือเกิดสถานการณดังกลาวขึ้น ผูฟองคดีก็ควรที่จะตองเรียก
ตรายางลายมือชื่อดังกลาวคืนจากเจาหนาที่การเงิน ใหงดใชตรายางลายมือชื่อของผูฟองคดี 
เปนการชั่วคราว แลวใชวิธีการลงลายมือชื่อจริงของผูฟองคดีลงในใบรับเงินแทนการใชตรายาง
ประทับ เพ่ือเปนการควบคุมดูแลและตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของการรับเงินกลาง  
และเปนการปองกันไมใหเจาหนาที่การเงินมีโอกาสใชตรายางลายมือชื่อของผูฟองคดีไปประทับ
แทนการลงลายมือชื่อจริงในใบรับเงินที่สูญหายไป แตผูฟองคดีก็หาไดใชความระมัดระวัง 
เชนที่กลาวมาไม โดยยังคงใหผูใตบังคับบัญชาใชตรายางลายมือชื่อไดตามเดิม ทําใหนางสาว ด. 
มีโอกาสใชตรายางลายมือชื่อผูฟองคดีประทับลงในใบรับเงินที่สูญหาย และทุจริตยักยอกเงิน 
ไปเปนประโยชนสวนตนจนกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงและตองรับผิดในผลแหงละเมิดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 

                                                 
๘๔-๘๕ ระเบียบศาลแพง วาดวยงานฝายธุรการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ขอ ๖ นอกจากที่ระเบียบน้ีกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหจาศาลมีอํานาจที่ในการควบคุมดูแล กํากับ และตรวจ 
การปฏิบัติงานของขาราชการธุรการและลูกจาง การบริหารงานบุคคล การจัดทําแผนงานและโครงการ การตั้งงบประมาณ
ประจําป การติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน การประสานงานราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๑๑ การปฏิบัติงานใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานฝายธุรการทายระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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  สําหรับจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ผูฟองคดีจะตองรับผิดซ่ึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดมีคําสั่งใหชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเสียหายทั้งหมดนั้น เปนกรณีของ
การชดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนที่ทางราชการยังไมสามารถติดตามเอาคืนมาไดจาก
นางสาว ด. เทาน้ัน และจํานวนคาเสียหายดังกลาวลวนเปนความเสียหายอันเกิดจากใบรับเงิน
เฉพาะที่อธิบดีผูพิพากษาศาลแพงไดมีคําส่ังใหงดใชใบรับเงินดังกลาวแลว ประกอบกับเปนฉบับ
ที่มีการใชตรายางลายมือชื่อของผูฟองคดีประทับแทนการลงลายมือชื่อจริงอันเปนการใชสิทธิ
เรียกใหผูฟองคดีรับผิดโดยคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม 
แหงกรณี เหมาะสมและชอบดวยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  นอกจากน้ี ผลจากการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณี
ดังกลาวไมปรากฏความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงาน
สวนรวมที่จะตองหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวแตอยางใด คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๕/๒๕๕๕) 
 

  การที่เจาหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุการซื้อขายที่ดิน 
ไดตรวจรับที่ดินโดยพิจารณาจากบันทึกตกลงซื้อขายและโฉนดที่ดินซึ่งเขียนรูปแผนที่
ดวยมือมีลักษณะเปนลายเสน โดยไมไดออกไปตรวจสอบที่ดินที่จะทําการตรวจรับ
รวมทั้งลงนามเปนพยานในบันทึกตอทายขอตกลงซื้อขายเพ่ือเปนเงื่อนไขในการ 
ตรวจรับที่ดินโดยไมตองรังวัด เพื่อใหผูขายไดรับเงินคาที่ดินกอนที่จะทําการรังวัด 
ใหถูกตองครบถวนตามระเบียบและกฎหมาย ถือเปนการจงใจไมปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดและฝาฝนตอประกาศประกวดราคาที่ไดกําหนดเงื่อนไขวาจะตอง
ตรวจสอบที่ดินโดยทําการรังวัดที่ดินกอนดําเนินการตรวจรับ อันเปนการกระทําละเมิด
ตอหนวยงานของรัฐดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซ้ือ
ที่ดิน โดยเทศบาลเมืองชลบุรี (ผูถูกฟองคดี) ไดออกประกาศประกวดราคาในการจัดซ้ือที่ดิน 
โดยกําหนดเง่ือนไขการทําสัญญาวา เทศบาลจะชําระคาที่ดินที่ ซ้ือขายใหเม่ือผูขายไดนํา 
เจาพนักงานที่ดินไปรังวัดชี้แนวเขตปกหมุดหลักเขตเรียบรอยแลว และผูขายไดทําการสงมอบที่ดิน
พรอมโอนโฉนดที่ดินโดยจดทะเบียนโอนในนาม “เทศบาลเมืองชลบุรี” ถูกตองตามกฎหมาย 
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับที่ดินและโฉนดที่ดินแลว เม่ือมีผูยื่นใบเสนอราคา
เพียงรายเดียว และผูถูกฟองคดีตองการจัดซ้ือ จึงไดจัดทําบันทึกตกลงซื้อขายและทําบันทึกตอทายวา 
หากไดระวังชี้แนวเขตปกหมุดหลักเขตแลวปรากฏพ้ืนที่ไมเต็มจํานวนตรงตามโฉนดที่ดิน  
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ขาดเปนจํานวนเทาใดผูขายยินยอมชดใชราคาที่ดิน ซ่ึงผูฟองคดีและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไดลงนามเปนพยาน แตไมไดออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ดินที่จะทําการตรวจรับ โดยไดออก 
ใบตรวจรับที่ดินรับรองวาไดตรวจสอบไวเปนการถูกตองแลว ผูถูกฟองคดีจึงไดจายเงินคาที่ดิน
ใหแกผูขาย  ตอมา ไดมีการรองเรียนวาการจัดซ้ือที่ดินดังกลาวมีราคาสูงเกินจริง ผูถูกฟองคดี 
จึงไดตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และผลจากการสอบสวนปรากฏวา 
ผูฟองคดีจงใจตรวจรับที่ดินโดยไมทําการรังวัดที่ดินกอนและรวมกันลงนามเปนพยานในบันทึก
ตอทายบันทึกขอตกลงซื้อขายโดยผิดระเบียบเพ่ือเปนเง่ือนไขในการตรวจรับที่ดินโดยไมตอง
รังวัด จึงเปนการตรวจรับที่ดินทั้งที่รูอยูแลววาไมถูกตอง ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีหนาที่ 
ตามขอ ๔๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยตองตรวจนับพัสดุที่ซ้ือวาถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลง
กันไวหรือไม เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูฟองคดีไดตรวจรับที่ดินโดยการพิจารณาจาก
บันทึกตกลงซื้อขาย ไมไดดําเนินการรังวัดคํานวณหาจํานวนพื้นที่กอนการตรวจรับ การตรวจรับ
ที่ ดินดังกลาวจึงถือเปนการจงใจไมปฏิบัติหนาที่ตามที่ มีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
และแมการพิจารณาจากโฉนดที่ดินจะเปนหนังสือสําคัญที่ทางราชการออกให แตเม่ือปรากฏวา 
การเขียนรูปแผนที่ดวยมือมีลักษณะเปนลายเสน ยอมแสดงใหเห็นวาที่ดินแปลงดังกลาวไมเคย 
มีการรังวัดสอบเขตและปกหมุดหลักเขตมากอน  ดังน้ัน การท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ 
ผูฟองคดีไดตรวจรับที่ดินโดยอางจํานวนเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกลาวจึงถือวาเปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ประกอบกับเม่ือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดมีความเห็นวา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูฟองคดีจงใจตรวจรับที่ดินโดยฝาฝน
ระเบียบปฏิบัติและประกาศประกวดราคา โดยไมทําการรังวัดที่ดินกอนและรวมกันลงนาม 
เปนพยานในบันทึกตอทายบันทึกขอตกลงซื้อขายเพ่ือเปนเง่ือนไขในการตรวจรับที่ดินใหผูขาย
ไดรับเงินคาที่ดินกอนที่จะทําการรังวดัใหถูกตองครบถวน จึงเปนการตรวจรับที่ดินทั้งที่รูอยูแลววา
ไมถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย  ดังน้ัน ผูฟองคดีในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุซ่ึงเปน
เจาหนาที่สังกัดผูถูกฟองคดีจึงกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีอันเปนหนวยงานของรัฐ โดยกระทําการ
ไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใช
คาสินไหมทดแทน จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๑/๒๕๕๕) 



 
 
๘๓๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  การที่กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
จางเหมากอสรางอาคารพรอมสิ่งกอสรางประกอบของหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในเอกสารประกวดราคาซึ่งเปนสาระสําคัญ โดยมิไดพิจารณาขอชี้แจงและ
แสดงหลักฐานของผูเสนอราคาต่ําสุดที่ทําใหเชื่อไดวาจะดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
ใหเสร็จสมบูรณไดหรือไม และมีมติใหยกเลิกการประกวดราคา จนเปนเหตุใหทางราชการ
ไดรับความเสียหายจากการที่ตองจายคาจางเพิ่มข้ึนในการจางโดยวิธีพิเศษ กรรมการ 
คนดังกลาวตองรับผิดในผลแหงการกระทําจากการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ 
อันเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง  
  คาเสียหายที่เกิดข้ึนจากการที่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคามีมติใหยกเลิกการประกวดราคาโดยไมชอบ เปนเหตุใหทางราชการไดรับ
ความเสียหายจากการที่ตองจายคาจางเพิ่มข้ึน คือ สวนตางของราคาจัดจางที่เพิ่มข้ึน 
มาหักลบกับราคาต่ําสุดของการประกวดราคาในคราวแรก แตโดยที่คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคามีหนาที่เพียงตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
พิจารณาจางผูเสนอราคาต่ําสุด และรายงานผลการพิจารณาและความเห็นตอหัวหนา 
สวนราชการเทาน้ัน  ทั้งน้ี ตามขอ ๕๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ สวนอํานาจในการวินิจฉัยในการประกวดราคาเปนของหัวหนาสวนราชการ  
ดังน้ัน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงตองรวมรับผิดเพียงรอยละ ๕๐ 
ของความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่กรมคุมประพฤติ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กระทรวงยุติธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และกรมโยธาธิการและผังเมือง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีผูฟองคดีซ่ึงเปนคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารพรอมสิ่งกอสรางของสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลําพูน สิงหบุรี รอยเอ็ด เพชรบูรณ และอาคารสํานักงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี ตามเอกสาร
ประกวดราคาจางรวม ๕ ฉบับ ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในเอกสารประกวดราคา เน่ืองจากไดมีมติ
ยกเลิกการประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารสํานักงานคุมประพฤติดังกลาว โดยเห็นวา 
ราคารวมของผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ํากวาราคากลางจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการ
กอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญาได เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย เน่ืองจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองจางเหมากอสรางอาคารดังกลาวเพ่ิมสูงขึ้นจากการประกวดราคาครั้งแรก
คิดเปนเงิน ๑,๓๘๙,๒๔๙.๙๓ บาท กรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีหนังสือแจงอธิบดี



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๓๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรมคุมประพฤติวา การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอความเห็นใหยกเลิก
การประกวดราคาโดยยังไมทราบแนชัดวาผูเสนอราคาไมสามารถทํางานใหสําเร็จไดและยังไมได
ใหโอกาสผูเสนอราคาชี้แจงและแสดงหลักฐานตามเอกสารประกวดราคา ถือเปนการกระทํา 
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ
รอยละ ๖๐ ของคาเสียหาย โดยใหรับผิดคนละสวนเทา ๆ กัน คิดเปนเงินคนละ ๑๓๘,๙๒๔.๙๙ บาท 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือ ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เอกสารประกวดราคาจางแนบทายประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง 
ประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารพรอมสิ่งกอสรางประกอบสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ลําพูน จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดเพชรบูรณ และอาคารสํานักงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี 
ทั้ง ๕ ฉบับ มีขอกําหนดที่ตองนํามาใชพิจารณาในคดีโดยเฉพาะ คือ ขอ ๖.๕ วรรคสอง  
ที่กําหนดวา ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน 
ตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรมจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  
เม่ือขอเท็จจริงรับกันวา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามิไดใหผูเสนอราคาต่ําสุด 
ทุกรายตามประกาศประกวดราคาทั้ง ๕ ฉบับ ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานที่ทําใหเชื่อวา 
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณได เม่ือขอกําหนดดังกลาว
เปนหลักเกณฑที่มีผลผูกพันตอผูออกประกาศ โดยมีเจตนารมณใหการประกวดราคาเปนไป 
โดยโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการประกวดราคาและกรมจึงมีหนาที่ 
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวซ่ึงเปนสาระสําคัญโดยเครงครัด ซ่ึงความรับผิดชอบของ 
ผูฟองคดีในคดีน้ีกอเกิดจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
ที่จะตองมีความรับผิดชอบรวมกันจากการดําเนินงานของคณะกรรมการ การที่ผูฟองคดีอางวา
ไดเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผูเสนอราคาต่ํากวาราคากลาง 
คือ ประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นต น้ัน กรณีมิไดแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีไดคัดคานการเสนอยกเลิก 
การประกวดราคาครั้งพิพาท พรอมทั้งเสนอใหเรียกผูเสนอราคาต่ําสุดชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
และหากมีขอคัดคานตองปรากฏเปนลายลักษณอักษร แตขอเท็จจริงกลับปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดลงนามในเอกสารพิจารณาผลการประกวดราคาใหยกเลิกการประกวดราคาโดยไมปรากฏวา 
มีขอคัดคานใด ๆ ผูฟองคดีจะอางถึงความเกรงใจหรือภาวการณวาจํายอมตองลงนามดวย 



 
 
๘๓๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาอางเพ่ือยกเวนความรับผิดชอบของตนเองหาไดไม โดยในสวนของการพิจารณาประกวดราคา
ของคณะกรรมการฯ น้ัน แมเปนชวงเวลาใกลเคียงสิ้นปงบประมาณก็ตาม แตคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาจะนําชวงเวลาที่ตองเรงรีบดังกลาวมายกเวนการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของเอกสารประกวดราคาจางแนบทายประกาศกรมคุมประพฤติที่กําหนดไวหาไดไม 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะตองดําเนินการใหผูเสนอราคาต่ําสุดชี้แจงและ
แสดงพยานหลักฐาน และหากมีขอขัดของใดก็ใหบันทึกไวแลวดําเนินการตอไปตามที่ตองปฏิบัติ  
นอกจากน้ี การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอางวา ผูเสนอราคาต่ําสุดที่เสนอมา
ทั้งหมดอาจดําเนินตามประกาศประกวดราคาไมไดจนตองทิ้งงานไปอันจะทําใหราชการเสียหายนั้น 
เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามิไดพิจารณาขอชี้แจงและแสดงหลักฐานของ 
ผูเสนอราคาต่ําสุดที่ทําใหเชื่อวาจะดําเนินงานตามประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณไดหรือไม 
ขออางดังกลาวจึงเปนขออางที่เลื่อนลอยที่มิอาจรับฟงได ผูฟองคดีจึงตองรับในผลแหงการกระทํา
ดังกลาวจากการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่มิไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑตามเอกสารประกวดราคาจางแนบทายประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ประกวดราคา
จางเหมากอสรางอาคารพรอมสิ่งกอสรางประกอบฯ ตามพิพาททั้ง ๕ ฉบับ อันเปนการประมาท
เลินเลออยางรายแรง 
 สวนผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือไม 
เพียงใด น้ัน เห็นวา โครงการทั้งสี่โครงการไดมีผูเสนอราคาประกวดราคาต่ําสุดและไดมี 
การเสนอราคาจัดจางโดยวิธีพิเศษต่ําสุดในราคาที่สูงขึ้น ไมรวมถึงโครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี ที่ราคาจัดจางโดยวิธีพิเศษต่ํากวาราคาประกวดราคา ผูฟองคดี
ในฐานะเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไดกระทําการอันไมชอบ
ดังที่ไดวินิจฉัยไวแลวขางตน และเม่ือคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในขณะป พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
ชวงเวลาที่อยูในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผูรับจางงานกอสรางยอมจะตองยอมรับงานจางไว  
ผูวาจางจึงยอมอยูในสภาพโอกาสเหนือกวา การท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
ซ่ึงผูฟองคดีเปนกรรมการมิไดเรียกใหผูเสนอราคาต่ําสุดเขาชี้แจงวาสามารถรับจางตอไปได
หรือไม จึงมิอาจพิสูจนไดวาผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวอยูในสภาพที่ไมอาจจะดําเนินงาน 
ตามประกวดราคาจางใหเสร็จสมบูรณได จึงฟงไดวาคาเสียหายที่เกิดขึ้น คือ สวนตางของราคา
จัดจางโดยวิธีพิเศษท่ีมีการเสนอราคาต่ําสุดสูงขึ้นมาคํานวณหักลบกับราคาประกวดราคาต่ําสุด
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ควรจะจัดจางผูเสนอราคาต่ําสุดในคราวแรก  ดังน้ัน คาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
คือ ๑,๓๘๙,๒๔๙.๙๓ บาท  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาตามขอ ๕๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนาที่เพียงตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๓๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิจารณาจางผูเสนอราคาซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด และรายงานผลการพิจารณาและความเห็นตอ
หัวหนาสวนราชการเทาน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูทรงอํานาจในการวินิจฉัยในการประกวดราคา  
ดังน้ัน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงตองรวมรับผิดรอยละ ๕๐ ของคาเสียหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด คิดเปนเงิน ๖๙๔,๖๒๔.๙๖ บาท โดยใหกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
รวมรับผิด ๖ คน คนละสวน เปนเงินคนละ ๑๑๕,๗๗๐.๘๓ บาท  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๑๓๘,๙๒๔.๙๙ บาท ซ่ึงในสวนที่เกินกวา 
๑๑๕,๗๗๐.๘๓ บาท จึงยอมไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เกินกวา ๑๑๕,๗๗๐.๘๓ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔/๒๕๕๖) 
 

  กรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในฐานะ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดและเปนผูบริหารทองถิ่นที่มีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินของ
องคการบริหารสวนตําบลละเวนการตรวจสอบทางดานการเงินอันเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จนเปนเหตุให
ผูใตบังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินไปอยางตอเน่ืองในชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง ถือเปน
การกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง อันเปนการกระทําละเมิดและตองชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกองคการบริหารสวนตําบล 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองปลาไหล และเปนประธานคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เม่ือสิบตํารวจโท จ.  
ยายมาดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล ไดรวมกันกับผูฟองคดี
ตรวจสอบสถานะทางการเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จึงทราบวานาง จ. หัวหนาสวนการคลังไดใชเช็ค
เบิกเงินจํานวน ๒ ฉบับ โดยปลอมลายมือชื่อผูฟองคดีและสิบตํารวจโท จ. ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดตรวจสอบพบวามีการเบิกจายเงินเกินบัญช ีและไมทราบสาเหตุการเบิกจาย ทําใหเงินขาดบัญชี 
และไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการฯ  
มีความเห็นวานาง จ. นาจะทําการทุจริตยักยอกเงินแตผูเดียว สมควรเปนผูที่ตองรับผิดชอบ
ชดใชเงินที่ขาดบัญชีรวมทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๕,๒๘๐.๘๕ บาท พรอมดอกเบี้ย ในกรณีที่ไมไดรับชดใช
ทั้งหมด เงินสวนที่ขาดจะตองมีเจาหนาที่อ่ืนที่มีสวนในการกระทําละเมิดรับผิดซ่ึงรวมทั้งผูฟองคดี 
โดยในสวนของผูฟองคดีน้ันคณะกรรมการฯ เห็นวาไดปฏิบัติหนาที่บกพรองและประมาทเลินเลอ



 
 
๘๔๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยางรายแรง คือ (๑) เม่ือรับมอบงานในตําแหนงแลวไมตรวจสอบงานทางดานการเงิน (๒) ลงนาม
ในสมุดบัญชีเงินคงเหลือประจําวันโดยไมตรวจสอบวามีการลงรายการจริงเท็จอยางไร (๓) ลงนาม
ในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยมอบใหบุคคลเพียงคนเดียวไปถอนเงิน ซ่ึงเปนการเปดโอกาส
ใหมีการทุจริตยักยอกเงินได (๔) ลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยไมมีฎีกาหรือจํานวนเงิน
เกินกวาจํานวนเงินในฎีกา (๕) บกพรองและประมาทเลินเลออยางรายแรงโดยไมเคยตรวจสอบ
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เลยตั้งแตดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร  
นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ยังเห็นวาผูฟองคดีในฐานะประธานคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
มีความบกพรองโดยไมปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งมอบหมาย ไมมีการตรวจสอบตัวเงิน 
หรือเอกสารแทนตัวเงิน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในชวงที่ดํารงตําแหนงเปนเงินจํานวน ๗,๓๑๕,๓๓๖.๑๔ บาท ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณและสงคําอุทธรณไปใหผูวาราชการจังหวัด
สระบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณความรับผิดทางละเมิดมีมติ
ใหผูฟองคดีชําระเงินจํานวน ๓,๒๗๑,๓๖๘.๔๒ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นดวยกับความเห็น
ดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งเดิมและสั่งใหผูฟองคดีนําเงินมาชําระใหกับ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๓,๒๗๑,๓๖๘.๔๒ บาท ผูฟองคดีเห็นวาตนไมควรตองรับผิด จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูฟองคดีในฐานะประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
มีหนาที่บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบังคับ และแผนพัฒนา
ตําบล และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบ
อยางนอยปละสองครั้ง และในการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยตามนัยมาตรา ๕๘ วรรคสาม๘๖ และมาตรา ๕๙ (๑) และ (๓)๘๗ 

                                                 
๘๖ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๕๘  ฯลฯ   ฯลฯ 
การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

๘๗ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๕๙ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี  
(๑) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบังคับและแผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบ

การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบอยางนอยปละสองคร้ัง 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๔๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เม่ือรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ไดลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยไมมีฎีกาหรือจํานวนเงินเกินกวาจํานวนเงินในฎีกา 
ซ่ึงเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๓๙๘๘ และขอ ๖๑๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑  นอกจากน้ี การที่ผูฟองคดีซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
บกพรองตอหนาที่โดยลงนามในสมุดบัญชีเงินคงเหลือประจําวันในฐานะเปนกรรมการเก็บรักษาเงิน
และประธานกรรมการบริหารโดยไมตรวจสอบวามีการลงรายการจริงเท็จอยางไร ซ่ึงเปนการ 
ไมปฏิบัติตามขอ ๒๘๙๐ และขอ ๒๙๙๑ ของระเบียบดังกลาว และผูฟองคดียังลงนามในใบถอนเงิน 
และเช็คเบิกเงินโดยมอบใหบุคคลเพียงคนเดียวไปถอนเงิน ซ่ึงเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๓๖๙๒ 
ของระเบียบเดียวกัน โดยตั้งแตผูฟองคดีรับมอบงานในตําแหนงประธานกรรมการบริหาร ผูฟองคดี
ไมเคยตรวจสอบงานทางดานการเงินโดยเฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารของผูถูกฟองคดีที่ ๑ บัญชี 
เงินคงเหลือประจําวันซึ่งโดยปกติจะตองตรวจและรับสงมอบ และถาตรวจสอบจะพบการทุจริต 
และสามารถยับยั้งการทุจริตลงไวได การที่ผูฟองคดีละเวนไมปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

                                                 
๘๘-๙๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ขอ ๒๘ ใหกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน เม่ือปรากฏวาถูกตองแลวใหนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันไวเปนหลักฐาน แลวใหหัวหนาหนวยงานคลังเสนอผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนําเสนอใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ  
 ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาเงินที่กรรมการไดรับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับจํานวนซ่ึงแสดงไวในรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวัน ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูนําสงเงินรวมกันบันทึกจํานวนเงินที่ตรวจนับไดในรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวันและลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนพรอมดวยเจาหนาที่ผูสงเงิน แลวนําเงินเขาเก็บรักษาไวในตูนิรภัย และ 
ใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบทันที เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาส่ังการ 

 ขอ ๓๖ การรับสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนเงินสดคร้ังหน่ึงมีจํานวนเงินเกินสามหม่ืนบาท หรือ
สถานที่ที่จะรับสงอยูหางไกล หรือกรณีอื่นใดซ่ึงเห็นวาไมปลอดภัยแกเงินที่รับสง ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ิน
ตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอยสองคน เปนกรรมการรับผิดชอบรวมกันควบคุมการรับสงเงิน และจัดใหมีเจาหนาท่ี
ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได  
 ขอ ๓๙ การเบิกเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหหนวยงานเจาของงบประมาณขอเบิกกับหนวยงานคลัง  
โดยใหหัวหนาหนวยงานผูขอเบิกเปนผูลงลายมือชื่อเบิกเงินและใหวางฎีกาตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด 

 การเบิกเงินตองมีหลักฐานการเบิกเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ และใหผูเบิกลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง 
ในหลักฐานการเบิกท่ีเปนภาพถายหรือสําเนาทุกฉบับ 

 ขอ ๖๑ ฎีกาท่ีตรวจถูกตองแลวตามขอ ๕๙ ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาที่การเงินที่ไดรับมอบหมาย
นําเสนอผูบริหารทองถ่ินหรือผูที่ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายเปนผูอนุมัติฎีกา 
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ปกครองสวนทองถิ่นฯ ซ่ึงเปนระเบียบเกี่ยวกับการเงินที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหผูมีหนาที่เก่ียวของ 
ตองปฏิบัติโดยเครงครัด เพ่ือปองกันไมใหเกิดขอบกพรองเก่ียวกับการเงินการบัญชีและไมใหมี
การทุจริตเงินของราชการ เม่ือผูฟองคดีละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบดังกลาว จนเปนเหตุให
นาง จ. หัวหนาสวนการคลังทําการทุจริตไดอยางตอเน่ืองในชวงเวลาที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล จึงถือไดวาผูฟองคดีไดกระทําการ
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหายอันเปนการละเมิด
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ สวนการที่ผูฟองคดีทราบเรื่องการทุจริตดังกลาวแลวไดดําเนินการแจงความ
กับพนักงานสอบสวน พรอมกับเขาแจงความกับกองปราบปรามใหดําเนินคดีกับนาง จ. ทันที  
อีกทั้ง รายงานใหนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดทราบน้ัน ก็หาเปนเหตุทําใหผูฟองคดีหลุดพน
จากความรับผิดที่จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไม  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน จึงชอบดวยมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 

  การที่กรรมการเก็บรักษาเงินไมปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ 
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมิไดตรวจนับตัวเงิน
และหลักฐานแทนตัวเงินใหตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันกอนลงลายมือชื่อ  
และมิไดถือกุญแจตูนิรภัยไวเอง เปนเหตุใหหัวหนางานการเงินอาศัยโอกาสเบียดบังเงิน
ของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัว ถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง แตเม่ือไมปรากฏวากรรมการมีสวนรูเห็นในการยักยอกเงิน 
ประกอบกับมีบุคคลอ่ืนรวมเปนกรรมการอยูดวย การที่หนวยงานของรัฐกําหนดให
กรรมการแตละคนตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการในอัตรารอยละ ๑๐ 
ของคาเสียหายที่เกิดข้ึน จึงสอดคลองกับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ของกรรมการดังกลาวแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดี) มีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีชดใชเงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลางเปนเงินจํานวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท  
กรณีผูฟองคดีเปนคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กระทําการ 
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุให
นาย บ. หัวหนางานการเงินอาศัยโอกาสและหนาที่เบียดบังเงินคาบริการและคากิจกรรมนักเรียน
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นักศึกษาจํานวน ๖๒๓,๖๓๕ บาทไป ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงิน ผูฟองคดีจะตองปฏิบัติ 
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซ่ึงเปน
ระเบียบที่ใชบังคับในขณะเกิดเหตุ โดยขอ ๕๔ ขอ ๕๕ และขอ ๕๖ ของระเบียบดังกลาวกําหนด
เก่ียวกับกรรมการเก็บรักษาเงินสรุปไดวา ใหกรรมการเก็บรักษาเงินเปนผูถือลูกกุญแจตูนิรภัย 
ถากรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงตั้ง
ขาราชการตามนัยขอ ๕๓ ใหเปนกรรมการแทนช่ัวคราวใหครบจํานวน การแตงตั้งผูที่จะเปน
กรรมการแทน จะแตงตั้งไวเปนการประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่แทนชั่วคราวก็ได และการสงมอบ
และรับมอบลูกกุญแจระหวางกรรมการกับผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่กรรมการแทนชั่วคราว 
ใหกรรมการผูสงมอบและกรรมการผูรับมอบตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินซ่ึงเก็บรักษา
ไวในตูนิรภัยใหถูกตองตามรายการเงินคงเหลือประจําวัน สวนการเก็บรักษาเงินกําหนดไวในขอ ๕๘ 
ถึงขอ ๖๔ สรุปไดวา เม่ือสิ้นเวลารับจายเงิน เจาหนาที่การเงินนําเงินที่จะเก็บรักษาและรายงาน
เงินคงเหลือประจําวันสงมอบตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะตอง
รวมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจําวัน เม่ือปรากฏวา
ถูกตองแลวใหนําเงินเขาเก็บรักษาในตูนิรภัย และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวนัไวเปนหลักฐาน เม่ือคดีน้ีผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไดมีคําสั่ง
แตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินไวจํานวน ๒ ชุด โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ซ่ึงมี 
ผูฟองคดีเปนกรรมการรวมอยูดวย เปนชุดสํารอง ปฏิบัติหนาที่เม่ือชุดที่ ๑ ติดราชการหรือลา 
จึงเปนกรณีที่หัวหนาสวนราชการไดแตงตั้งกรรมการไวเปนการประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่แทน
ชั่วคราวตามขอ ๕๕ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการฯ  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ชวงที่เกิดการสูญหายของเงินคาบริการและคากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ซ่ึงมีผูฟองคดีเปนกรรมการดวยไดรวมลงลายมือชื่อ 
ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันตามที่นาย บ. เสนอ โดยที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ 
มิไดถือกุญแจตูนิรภัยไวกับตนเอง ปลอยใหนาย บ. เปนผูถือกุญแจแตเพียงผูเดียว  อีกทั้ง  
เม่ือสิ้นเวลารับจายเงิน มิไดตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินใหตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน เพียงแตไดลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจําวันตามที่นาย บ. เสนอ แมเงิน
ดังกลาวเปนเงินนอกงบประมาณที่ฝากเก็บไวในตูนิรภัย จึงไมปรากฏรายการในรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวัน แตหากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไดปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
อยางเครงครัด ยอมจะตองตรวจสอบพบวามีเงินจํานวนดังกลาวเก็บไวในตูนิรภัยกอนที่จะสูญหาย 
การที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ไมปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
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สงคลังของสวนราชการฯ เปนเหตุใหนาย บ. อาศัยโอกาสดังกลาวเบียดบังเงินของทางราชการ
ไปเปนประโยชนสวนตัว จึงถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ทําใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ซ่ึงมีผูฟองคดี
รวมอยูดวยจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเม่ือไมปรากฏวา 
ผูฟองคดีมีสวนรูเห็นในการยักยอกเงินจํานวนดังกลาวไป ประกอบกับมีบุคคลอ่ืนรวมเปนกรรมการ
อยูดวย การกําหนดใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการในอัตรารอยละ ๑๐ 
ของคาเสียหายที่เกิดขึ้น จึงสอดคลองกับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม 
ในกรณีน้ีแลวตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดี
ในสวนที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชเงินจํานวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท จึงชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๘/๒๕๕๖) 

 

  การที่เจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากร 
ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบขอมูลบัตรภาษีไดทําการตรวจสอบแลวรายงานผลการตรวจสอบ
ขอมูลบัตรภาษีไมครบถวนตามผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร เปนเหตุใหผูไดรับแจง
รายงานผลการตรวจสอบเขาใจคลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริง และเสนอความเห็น 
ใหยุติเรื่องทางแพงกับเจาหนาที่ที่มีสวนเก่ียวของกับการทุจริตในการขอรับเงินชดเชย
คาภาษีอากร ทําใหกรมศุลกากรไดรับความเสียหาย ความเสียหายดังกลาวจึงเปน 
ผลโดยตรงจากการรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีของเจาหนาที่ อันถือเปน 
การกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้ งสี่ รับราชการในสังกัดกรมศุลกากร  (ผูถูกฟองคดี )  
โดยผูฟองคดีที่ ๑ ดํารงตําแหนงนักวิชาการภาษี ๙ ชช. ผูฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูฟองคดีที่ ๓ ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร ๕ ฝายการสารสนเทศและการสื่อสาร ผูฟองคดีที่ ๔ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมปฏิบัติการและเครือขายสื่อสาร ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดี 
ออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีปฏิบัติหนาที่ในการแจงผลการตรวจสอบขอมูลบัตรภาษี
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย กลาวคือ เม่ือป 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ผูถูกฟองคดีไดออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผูรับผิดทางแพง 
กรณีหางหุนสวนจํากัด น. ทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร โดยผูถูกฟองคดีไดพิจารณา
สั่งใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของจํานวน ๑๔ ราย ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกฟองคดี  ตอมา 
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สํานักบริหารและพัฒนาบุคคลไดขอใหผูถูกฟองคดีพิจารณาทบทวนสํานวนการสอบสวนโดยให
ยุติเรื่องทางแพงและถอนฟองเจาหนาที่ที่ไมยินยอมชดใชคาเสียหาย เน่ืองจากไดรับแจงจาก
ฝายชดเชยอากร สํานักงานศุลกากรสงออกทาเรือกรุงเทพ หรือ สสอ. (เดิม) วาสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศไดตรวจสอบบัตรภาษีที่หางหุนสวนจํากัด น. ไดไปโดยทุจริตแลวพบวายังไมมี 
การนําไปใชแตอยางใด ผูถูกฟองคดีจึงสั่งการใหเจาหนาที่ไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายอีกตอไป 
แตภายหลังกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงผลการตรวจสอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ปรากฏวาหางหุนสวนจํากัดดังกลาวไดนําบัตรภาษีไปใชแลวบางสวนจํานวน 
๑,๔๒๘,๒๓๔.๑๖ บาท เจาหนาที่ที่เก่ียวของจึงตองรวมรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ
ตามจํานวนบัตรภาษีที่นําไปใช ซ่ึงเม่ือตรวจสอบขอเท็จจริงแลวผูถูกฟองคดีไดรับคาสินไหม
ทดแทนแลวบางสวน คงคางเพียง ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยพิจารณาแลวเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของในการเสนอตอผูถูกฟองคดีใหยุติเร่ืองทางแพงกับเจาหนาที่ผูตองรับผิดดังกลาว 
มิไดเปนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงไมมีผูใดตองรับผิด  
เห็นควรยุติเร่ือง แตกรมบัญชีกลางแจงผลการพิจารณาวาเจาหนาที่ผูเก่ียวของกับการเสนอยุติเรื่อง
ทางแพงจะตองเปนผูรับผิดและชดใชคาเสียหาย ผูถูกฟองคดีจึงออกคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสี่ 
ซ่ึงเปนเจาหนาที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตรารอยละ ๒๕  
ของคาเสียหายจํานวน ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท โดยผูฟองคดีทั้งสี่จะตองชดใชคนละสวนเทา ๆ กัน  
ผูฟองคดีทั้งสี่ยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีในสวนที่เรียกใหผูฟองคดีทั้งสี่ชดใชคาสินไหมทดแทน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนราชการในสังกัดของผูถูกฟองคดี 

มีอํานาจหนาที่วางและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เปนศูนยกลางเครือขายขอมูลสารสนเทศ
ในทางศุลกากร และมีหนาที่ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมายตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวง 
การคลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีผูฟองคดีทั้งสี่เปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักดังกลาว เม่ือผูฟองคดี
ทั้งสี่ไดรับแจงจากฝายวินัย สํานักบริหารและพัฒนาบุคคล และสํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดผูถูกฟองคดีใหทําการตรวจสอบขอมูลบัตรภาษีวามีการนําไปใชแทน
ตัวเงินแลวหรือไม และผูฟองคดีทั้งสี่ไดทําการตรวจสอบขอมูลบัตรภาษีแลวพบวาคอมพิวเตอร
รายงานผลการตรวจสอบเปน “THIS CARD NOT USE” หมายความวา บัตรภาษีไมมีการนําไปใช 
“CARD NO. ERROR/NO. IN TAPE” และ “CARD NO. ERROR/NO CARD NO. IN TAPE” 
หมายความวา ไมพบเลขที่บัตรภาษีที่ตรวจสอบและบันทึกเลขที่บัตรภาษีไมถูกตอง แตผูฟองคดี
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ทั้งสี่กลับมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบวายังไมมีการนําบัตรภาษีไปใช โดยไมรายงาน
เพ่ิมเติมถึงผลการตรวจสอบจากคอมพิวเตอรที่ระบุวา “CARD NO. ERROR/NO. IN TAPE” 
และ “CARD NO. ERROR/NO CARD NO. IN TAPE” จึงเปนการรายงานผลการตรวจสอบ 
ไมตรงกับผลการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร แมผูฟองคดีทั้งสี่จะไดแนบเอกสารผลการตรวจสอบ
ทางคอมพิวเตอรมาพรอมกับหนังสือแจงผลการตรวจสอบใหฝายวินัย สํานักบริหารและพัฒนา
บุคคล และสํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแลวก็ตาม แตเจาหนาที่ดังกลาวก็มิไดมีความชํานาญ
ในการแปลความเอกสารผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอรไดเชนเดียวกับผูฟองคดีทั้งสี่  ดังน้ัน 
การท่ีผูฟองคดีทั้งสี่ไดรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีวายังไมมีการนําบัตรภาษีไปใช โดยไมได
ระบุขอความใหครบถวนตรงตามผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร เพราะเขาใจไปเองวาผูไดรับแจง
จะนําไปตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง ยอมทําใหผูที่ไดรับแจงเขาใจคลาดเคลื่อนได และเม่ือฝายวินัย 
ซ่ึงไดรับแจงรายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีใหยุติเร่ืองทางแพง 
กับเจาหนาที่ที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีที่หางหุนสวนจํากัด น. ทุจริตในการขอรับเงิน
ชดเชยคาภาษีอากรโดยเชื่อตามรายงานของผูฟองคดีทั้งสี่ แตภายหลังพบวาบัตรภาษีบางสวน
ไดนําไปใชแทนตัวเงินแลว ทําใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหายเปนเงิน ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูถูกฟองคดีจึงเปนผลโดยตรงอันเกิดจากการรายงานผลการตรวจสอบ
บัตรภาษีของผูฟองคดีทั้งสี่ อันถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุให
เสียหายแกทางราชการ ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกใหผูฟองคดีทั้งสี่ชดใชคาสินไหมทดแทนได
ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ การท่ีผูถูกฟองคดีอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ประกอบกับขอ ๑๘๙๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสี่ชดใชคาสินไหม
ทดแทนในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาเสียหายจํานวน ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท คิดเปนคาสินไหมทดแทน
คนละ ๓๑,๕๗๕.๕๘ บาท จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมแกผูฟองคดีทั้งสี่แลว 
                                                 
 ๙๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ขอ ๑๘ เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลว ใหผูแตงตั้งมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจง
คําส่ังน้ันใหผูที่เกี่ยวของทราบ แตในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
ใหผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแลหรือควบคุมหนวยงานของรัฐแหงน้ันวินิจฉัยส่ังการใหหนวยงานของรัฐดังกลาวปฏิบัติตามท่ี
เห็นวาถูกตอง 
 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหน่ึงส่ังการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ใหผูแตงตั้ง
ดําเนินการเพ่ือออกคําส่ังใหชําระคาสินไหมทดแทน หรือฟองคดีตอศาลอยาใหขาดอายุความหน่ึงปนับแตวันที่ผูแตงตั้งแจงคําส่ัง
ใหผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทราบ 
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สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสี่อางวาการสงรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีตามแนวทางที่ปฏิบัติมา
ไมเคยมีการระบุขอความถึงกรณี “CARD NO. ERROR/NO CARD NO. IN TAPE” น้ัน เห็นวา 
การท่ีผูฟองคดีทั้งสี่รายงานผลการตรวจสอบขอมูลบัตรภาษีผิดพลาดไปจากผลการตรวจสอบ
ทางคอมพิวเตอร จนเปนเหตุใหผูไดรับแจงรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวเขาใจคลาดเคลื่อน
ไปจากขอเท็จจริงและไดมีการยุติเร่ืองทางแพง ทําใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีทั้งสี่
จึงไมอาจอางแนวทางปฏิบัติที่เคยมีมาเพื่อใหตนเองไมตองรับผิดได ขอกลาวอางดังกลาว 
ไมอาจรับฟงได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๐-๒๒๓/๒๕๕๖) 

 

  การที่ยามของหนวยงานของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่ในชวงเวลา
กลางคืนที่มีฝนตกหนัก ปฏิบัติหนาที่เพียงการตีระฆังทุกรอบชั่วโมงและใชทางเดิน 
ในการไปตีระฆังคนละเสนทาง ถือเปนการใชความระมัดระวังในการรักษาทรัพยสิน 
ในระดับต่ํากวาที่ควรจะเปนในสภาพการณเชนน้ัน เม่ือการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
เปนเหตุใหทรัพยสินของทางราชการทั้งที่ตั้งอยูไกลและใกลปอมยามในระยะท่ีมองเห็นได
สูญหาย จึงเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเม่ือบริเวณ
ที่เกิดเหตุไฟสองสวางใชงานไมได ๒ จุด ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมใหการรักษาความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพลดลง อันเปนความบกพรองของระบบการรักษาความปลอดภัยของ
หนวยงานของรัฐประกอบดวย การที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหหักความรับผิดออก 
ในสัดสวนรอยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เกิดข้ึน จึงเปนธรรมแกเจาหนาที่แลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังให 
ผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีเคร่ืองยนตสูบนํ้าของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
สูญหายจํานวน ๓ เคร่ือง แบงเปนเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ ๑ เคร่ือง เคร่ืองสูบนํ้าขนาดเล็ก  
๑ เคร่ือง และเครื่องยนตรถอีแตน ๑ เคร่ือง โดยใหผูฟองคดีซ่ึงเปนลูกจางประจํา ตําแหนงยาม
และปฏิบัติหนาที่ในชวงเกิดเหตุรับผิดชดใชคาเสียหายเฉพาะราคาของเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ  
๑ เคร่ืองที่อยูใกลปอมยามในอัตรารอยละ ๕๐ ของจํานวนคาเสียหายที่หักคาเสื่อมราคาแลว 
เปนเงินจํานวน ๒๕,๓๓๓.๓๔ บาท ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 การที่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีเน้ือที่ ๑๔ ไร รูปที่ดิน 
เปนสี่เหลี่ยมผืนผา ดานหนาของวิทยาลัยตั้งอยูติดถนน มีประตูเขา-ออกวิทยาลัยและเปน
ทางเขาออกเพียงดานเดียว และคืนเกิดเหตุมีฝนตกหนักนํ้าทวมขัง วิทยาลัยไดใหเจาหนาที่



 
 
๘๔๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เคลื่อนยายเคร่ืองสูบนํ้ามาติดตั้งเพ่ือสูบนํ้าออกจากวิทยาลัย ๓ เคร่ือง คือ (๑) เคร่ืองขนาดใหญ 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีระบุวาตั้งอยูหางจากร้ัวประมาณ ๗.๕ เมตร เม่ือพิจารณาจากบริเวณปอมยาม 
ซ่ึงตั้งอยูปากทางเขาออกวิทยาลัย เคร่ืองสูบน้ําเคร่ืองน้ีอยูคอนขางหางจากปอมยามมาก  
ซ่ึงผูฟองคดีอางวาอยูหางจากปอมยามประมาณ ๑๕๐ เมตร (๒) เคร่ืองยนตรถอีแตน ผูฟองคดี
อางวาตั้งอยูหางจากรั้วประมาณ ๑๐ เมตร ซ่ึงเปนรั้วดานเดียวกับที่ตั้งเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ 
จึงหางจากปอมยามพอสมควร แตระยะทางนอยกวาที่ตั้งเครื่องสูบนํ้าเครื่องที่ ๑ ไมมากนัก  
และ (๓) เครื่องสูบนํ้าขนาดเล็ก ผูฟองคดีชี้แจงวาตั้งอยูใกลปอมยามประมาณ ๘.๕ เมตร ซ่ึงอยู
ดานหนาของวิทยาลัย โดยในคืนเกิดเหตุซ่ึงมีฝนตกหนักเปนระยะนั้น เคร่ืองสูบนํ้าทั้ง ๒ เคร่ือง
และเครื่องยนตรถอีแตนไมไดเปดใชงานคงวางทิ้งไวเพ่ือรอใชงานหรือจัดเก็บตอไป ผูฟองคดี
เปนยามรักษาการณเวลา ๒๔ นาฬิกา ถึง ๘ นาฬิกา โดยไดเดินไปตีระฆังทุกระยะเวลาเฉลี่ย  
๑ ชั่วโมง เม่ือพิจารณาจากคําชี้แจงของหัวหนาหมวดอาคารสถานที่ก็รับวาบริเวณดานหนา 
ของวิทยาลัยไฟสองสวางใชงานไมได ๒ จุด แสดงใหเห็นไดวาไฟฟาไมไดดับในคืนเกิดเหตุ  
เม่ือพิจารณาจากสภาพของวิทยาลัยยอมมีตนไมขึ้นทั่วไป  อีกทั้ง ในคืนเกิดเหตุเปนวันขางแรม 
๑๔ ค่ํา ซ่ึงมีความมืดมาก ผูฟองคดีไดทราบอยูแลววามีการติดตั้งเครื่องสูบนํ้าทั้ง ๓ เคร่ือง
บริเวณใด โดยเฉพาะเครื่องสูบนํ้าที่ผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหายตั้งอยูคอนขางไกล แตอยูหาง
จากร้ัวลวดหนามเพียง ๗.๕ เมตร เม่ือเคร่ืองสูบนํ้าขนาดเล็กที่ติดตั้งใกลปอมยามท่ีผูฟองคดี
ปฏิบัติงานเพียง ๘.๕ เมตร ซ่ึงพอจะมองเห็นไดบางไดสูญหายไปดวย แสดงใหเห็นวาผูฟองคดี
ไดใชความระมัดระวังในการรักษาทรัพยสินอยูในระดับต่ํากวาที่ควรจะเปนในสภาพการณ
เชนนั้น ซ่ึงผูฟองคดีสามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับความระมัดระวังที่ควรจะเปนได การที่ผูฟองคดี
ไดปฏิบัติหนาที่เพียงการตีระฆังทุกรอบชั่วโมงในชวงเวลา ๑ นาฬิกา ถึง ๓ นาฬิกา และเวลา  
๔ นาฬิกา และเพียงแตใชทางเดินในการไปตีระฆังคนละเสนทางกันนั้นไมเพียงพอในการใช 
ความระมัดระวัง เม่ือผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุ
ใหผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูถูกฟองคดี และการที่บริเวณของวิทยาลัยมีเน้ือที่ ๑๔ ไร แมวาจะมีประตูทางเขาดานหนา 
เพียงดานเดียว แตร้ัว ๓ ดานที่เหลือเปนรั้วลวดหนาม ประกอบกับบริเวณดานหนามีไฟฟาดับ ๒ จุด 
ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมใหการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพลดลง เห็นวา เปนความบกพรอง
ของระบบการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยประกอบดวย เม่ือผูถูกฟองคดีกําหนดให 
หักความรับผิดของผูถูกฟองคดีออกจากความรับผิดของผูฟองคดีในสัดสวนรอยละ ๕๐  
ของความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเปนธรรมแกผูฟองคดีแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๑/๒๕๕๖) 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๔๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  การที่เจาหนาที่พัสดุมิไดใชความระมัดระวังมิใหเกิดการสูญหาย
ของพัสดุของหลวง ทั้งที่เคยไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจนับส่ิงของและมีพัสดุ
สูญหายหรือขาดจากบัญชีทุกคร้ังที่มีการตรวจสอบ และรายการดังกลาวก็เปนพัสดุ
ประเภทเดียวกัน แตระหวางการปฏิบัติหนาที่กลับปลอยใหมีพัสดุสูญหายอีก และมิไดมี
การแบงหนาที่รับผิดชอบระหวางเจาหนาที่ดวยกันอยางชัดเจน  อีกทั้ง กุญแจเปดปด
คลังเก็บส่ิงของหลวงก็แขวนไวโดยไมมีผูใดไดรับผิดชอบโดยเฉพาะ กรณีเปนการผิดวิสัย
และพฤติการณของผูมีหนาที่ควบคุมดูแลพัสดุของหลวง และเปนการจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายของทางราชการอันเปนการละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งมีสภาพรายแรง 
จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนความเสียหายใหแกทางราชการ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสองดํารงตําแหนงผูบังคับหมู สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
นครปฐม ไดรับคําสั่งมอบหมายใหเปนเจาหนาที่พัสดุ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ โดยหลังจากที่พนจากหนาที่เจาหนาที่พัสดุ ผูกํากับการ 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครปฐมมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของหลวง  
ผลการตรวจสอบปรากฏวามีสิ่งของหลวงที่ขาดบัญชีในชวงที่ผูฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ 
รวม ๕ รายการ จังหวัดนครปฐม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงคณะกรรมการฯ พบวา มีสิ่งของหลวงขาดบัญชีในขณะที่ผูฟองคดีทั้งสอง
ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุรวม ๕ รายการ คือ ๑. อาวุธปนพกลูกโมขนาด .๓๘ (ปพม. ๙๑) 
จํานวน ๑ กระบอก ๒. กระสุนปนขนาด ๕.๕๖ มม. จํานวน ๑,๘๑๑ นัด ๓. ไมประกับดามปนพก
ลูกโม (ชนิดดามยาง) จํานวน ๘ ดาม ๔. เครื่องรับ-สงวิทยุ โมโตโรลา รุนจีพี ๓๐๐ จํานวน  
๒ เคร่ือง และ ๕. เคร่ืองชารจแบตเตอรี่วิทยุมือถือโมโตโรลา รุนจีพี ๓๐๐ จํานวน ๑๑ ชุด  
รวมคาเสียหายเปนเงิน ๘๐,๘๐๖.๖๐ บาท และเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา ผูฟองคดี
ทั้งสองตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกทางราชการคนละก่ึงหนึ่งของคาเสียหายดังกลาว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหาย
คนละ ๔๐,๔๐๓.๓๐ บาท ผูฟองคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เรียกใหผูฟองคดีทั้งสองชดใช 
คาสินไหมทดแทน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 กอนที่ผูฟองคดีทั้งสองจะรับหนาที่เจาหนาที่พัสดุในป พ.ศ. ๒๕๔๑  
ไดมีการตรวจสอบสิ่งของหลวง ปรากฏวามีรายการของหลวงขาดบัญชี และระหวางที่ผูฟองคดี



 
 
๘๕๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทั้งสองปฏิบัติหนาที่ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมีการตรวจสอบสิ่งของหลวงครั้งที่ ๒ ซ่ึงก็ปรากฏวา 
มีของหลวงขาดหายจากบัญชี โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาผูรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่แลว เม่ือผูฟองคดีทั้งสองพนจากการปฏิบัตหินาทีเ่จาหนาที่พัสดุก็ไดมีการตรวจสอบ
สิ่งของหลวงอีก ผลการตรวจสอบปรากฏวามีของหลวงขาดหายไปอีกจํานวน ๕ รายการ อันเปน
มูลเหตุแหงคดีพิพาทนี้ จึงเห็นไดวาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่พัสดุกอนที่ผูฟองคดีทั้งสอง
จะเขามาปฏิบัติหนาที่และขณะที่ผูฟองคดีทั้งสองปฏิบัติหนาที่ ผลจากการตรวจสอบพัสดุประจําป
ปรากฏวาชวงเวลา ๓ ปติดตอกัน คือ ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพัสดุสูญหายหรือขาด
จากบัญชีทุกคร้ังที่มีการตรวจสอบของหลวง และรายการพัสดุที่สูญหายหรือขาดจากบัญชีก็เปน
พัสดุประเภทเดียวกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง รายการอาวุธปนพก กระสุนปน และวิทยุมือถือ  
ซ่ึงลวนแตเปนพัสดุยุทธปจจัยที่มีความสําคัญทั้งสิ้น และพัสดุไดมีการสูญหายกอนที่ผูฟองคดี 
ทั้งสองจะเขารับหนาที่  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูฟองคดีที่ ๑ ก็ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ 
ตรวจนับสิ่งของกอนเขารับหนาที่เปนเจาหนาที่พัสดุดวย ซ่ึงเม่ือพบวามีการสูญหายจึงควรที่จะ
ระมัดระวังมิใหเกิดเหตุการณเชนนี้ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ของตนอีก แตกลับปรากฏวา
ขณะท่ีผูฟองคดีทั้งสองไดรับมอบหมายใหควบคุมพัสดุยังคงปลอยใหมีรายการพัสดุสูญหายอีก 
รวมทั้งปรากฏขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําของผูฟองคดีทั้งสองวาในการปฏิบัติหนาที่มิไดมี 
การแบงหนาที่ระหวางผูฟองคดีทั้งสองอยางชัดเจน  อีกทั้ง กุญแจเปด-ปดคลังเก็บสิ่งของหลวง
แขวนไวโดยไมมีผูหน่ึงผูใดไดรับผิดชอบโดยเฉพาะ ซ่ึงเปนขอบกพรองอันเปนการผิดวิสัย 
และพฤติการณของผูมีหนาที่ในการรับผิดชอบควบคุมดูแลพัสดุของหลวง กรณียอมเห็นไดวา 
ผูฟองคดีทั้งสองมีพฤติการณจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ จนเปนเหตุให
ทรัพยสินของทางราชการสูญหาย อันเปนการละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ซ่ึงมีสภาพรายแรง  
และเห็นวาการที่ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครปฐมไดแตงตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือทําการตรวจสอบพัสดุของหลวงเปนประจําทุกป เม่ือพบวามีพัสดุของหลวงสูญหายก็ไดมีการ
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาผูรับผิดทางละเมิดแลว จึงไมอาจถือไดวาผูกํากับการ
ละเลยในการควบคุมการปฏิบัติงานของผูฟองคดีทั้งสองแตอยางใด  อีกทั้ง การแตงตั้งเจาหนาที่
พัสดุจํานวนสองคนก็นาจะเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ดูแลพัสดุแลว กรณีจึงไมอาจถือไดวา 
มีขอบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมแตอยางใด จึงไมมีเหตุที่จะ
หักสวนแหงความรับผิดของผูฟองคดีทั้งสองลงอีก เม่ือพิจารณาถึงพฤติการณและความรายแรง
แหงการกระทําของผูฟองคดีทั้งสองแลว จึงเห็นวาผูฟองคดีทั้งสองตองรับผิดเต็มจํานวน 
ความเสียหาย แตขอเท็จจริงจากการไตสวนของศาลปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังมิไดหักคาเสื่อม
สําหรับสิ่งของหลวงรายการที่ ๔ และที่ ๕  ดังน้ัน เม่ือหักคาเสื่อมสําหรับสิ่งของหลวงที่ขาดบัญชี
หรือสูญหายจากบัญชีควบคุมจํานวน ๕ รายการแลวคงเหลือราคาคาเสียหายเปนเงินจํานวน 
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๖๑,๘๗๒.๑๓ บาท  ดังน้ัน ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ คนละกึ่งหนึ่งของความเสียหาย คิดเปนเงินคนละ ๓๐,๙๓๖.๐๖ บาท การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองรับผิดชดใชคาเสียหายแกทางราชการคนละ ๔๐,๔๐๓.๓๐ บาท จึงเปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เฉพาะสวนที่ให 
ผูฟองคดีทั้งสองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวาคนละ ๓๐,๙๓๖.๐๖ บาท (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๑/๒๕๕๖) 

 

 การที่เจาหนาที่ปาไมไดรับมอบหมายใหดําเนินการปลูกและ
บํารุงรักษาตนประดูตามโครงการปลูกสรางสวนปาประดูเพื่อสรางสมดุลธรรมชาติ  
แตกลับปลอยใหมีการบุกรุกพื้นที่ดังกลาวโดยไมไดรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
เปนลายลักษณอักษร และไมไดแจงความดําเนินคดีกับผูบุกรุกหรือขอความรวมมือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ  อีกทั้ง ใชงบประมาณของหนวยงานไมตองดวยวัตถุประสงคของ
โครงการโดยการปลูกตนยูคาลิปตัสทดแทน ซึ่งโดยวิสัยและพฤติการณของเจาหนาที่ 
ผูไดรับมอบหมายตามโครงการยอมตองพิจารณาไดวาพฤติการณดังกลาวกอใหเกิด
ความเสียหายและเปนผลรายตอการปฏิบัติหนาที่ของตน การที่เจาหนาที่ดังกลาวเพิกเฉย
ไมดําเนินการอยางใด ๆ ในภาวะวิสัยที่ควรจะกระทําจนทําใหเกิดความเสียหายแก 
ทางราชการ กรณีจึงถือไดวาเปนการกระทําละเมิดดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

 ความเสียหายจากการละเลยตอหนาที่ของเจาหนาที่ในการ
บํารุงรักษาสวนปาสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอัตรากําลังของขาราชการและเจาหนาที่ 
ที่ตองปฏิบัติงานไมสอดคลองกับพ้ืนที่ที่ตองรับผิดชอบ และแมเจาหนาที่จะไดรายงาน
ดวยวาจาใหทราบ แตหนวยงานก็ไมมีการจัดระบบการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน
อยางดีพอ ทําใหไมสามารถปองกันความเสียหายที่เกิดข้ึนได กรณีจึงถือไดวาการละเมิด
เกิดจากความบกพรองของหนวยงานหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมดวย จึงเห็นควร
หักสวนความรับผิดออกใหแกเจาหนาที่รอยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด  ประกอบกับ
ความเสียหายเกิดขึ้นเกิดจากการบุกรุกของราษฎรและมีเจาหนาที่อ่ืนปฏิบัติหนาที่ดวย 
เม่ือคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม จึงเห็นควรใหเจาหนาที่รับผิด
ในอัตรารอยละ ๕๐ ของความเสียหายที่ไดหักสวนความบกพรองดังกลาวของหนวยงาน
ออกแลว 
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  สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานปาไม ๗ ทําหนาที่หัวหนา

สวนปาทุงโพธิ์ (ปจ.๑๓) สํานักงานปาไมเขตปราจีนบุรี สังกัดกรมปาไม (เดิม) ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และไดรับคําส่ังใหดําเนินงานตามโครงการปลูกสรางสวนปา 
โดยการปลูกตนประดูในพ้ืนที่ ๑,๑๙๔.๓๔ ไร  ตอมา นาย ผ. ซ่ึงรับหนาที่ตอจากผูฟองคดี  
ไดตรวจสอบพบวา ปาทุงโพธิ์ (ปจ.๑๓) แปลงปลูกปาป ๒๕๓๕ ไดรับความเสียหายจากการ 
ถูกบุกรุกและปลูกตนยูคาลิปตัสแทน สํานักงานปาไมเขตปราจีนบุรีจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริง ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวเห็นวาผูฟองคดีไมเคยรายงานการบุกรุกพ้ืนที่สวนปา
ดังกลาวเปนลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาทราบ จึงตองรับผิด  จากน้ัน กรมปาไมไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงเห็นควรใหผูฟองคดีรับผิดชดใช
คาเสียหายจากการที่พ้ืนที่สวนปาถูกบุกรุก และในระหวางที่ยังไมมีคําส่ังใด ๆ พระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดมีผลบังคับใช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบแทนกรมปาไมจึงแจงใหคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดําเนินการสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ซ่ึงเห็นควรใหผูฟองคดีรับ
ผิดชดใชคาเสียหายเชนเดียวกัน  ตอมา กรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงไดรับมอบอํานาจ
จากกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนการกระทําโดยจงใจไมปฏิบัติตามหนาที่ 
เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
เปนเงินจํานวน ๔,๐๒๕,๐๗๙ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย 
ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 การท่ีผูฟองคดียอมรับตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดวามีการบุกรุกแปลงปลูกปาสวนปาทุงโพธิ์ (ปจ.๑๓) โดยไมเคยรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบเปนลายลักษณอักษรและมิไดแจงความดําเนินคดีกับผูบุกรุกน้ัน แมจะอางวาเคยรายงาน
ดวยวาจาก็ตาม แตโดยวิสัยและพฤติการณของผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการและไดรับมอบหมาย
ใหปลูกและบํารุงรักษาสวนปาประดูยอมตองพิจารณาไดวา พฤติการณดังกลาวกอใหเกิด 
ความเสียหายตอสวนปาและเปนผลรายตอการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี แตผูฟองคดีกลับ
เพิกเฉยไมดําเนินการใด ๆ ในภาวะวิสัยที่ควรจะกระทําภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ อันเปน
การจงใจไมปฏิบัติตามอํานาจหนาที่  นอกจากน้ี ผูฟองคดีและนาย ผ. ซ่ึงรับหนาที่ตอจากผูฟองคดี
ยังรวมกันตรวจสอบและยอมรับวามีการปลูกตนยูคาลิปตัสแทน โดยบางสวนอายุ ๑ ป ถึง ๒ ป 
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บางสวนอายุ ๔ ป ถึง ๕ ป และบางสวนมีรองรอยการถูกตัดไปแลว กรณีจึงนาเชื่อวามีผูบุกรุก
พ้ืนที่สวนปาทุงโพธิ์ (ปจ.๑๓) แปลงปลูกปาป ๒๕๓๕ และปลูกตนยูคาลิปตัสไมนอยกวา ๕ ป 
การท่ีผูฟองคดีใชงบประมาณของหนวยงานในการปลูกและบํารุงรักษาตนยูคาลิปตัสแทน 
ตนประดู จึงเปนการใชงบประมาณที่ไมตองดวยวัตถุประสงคของโครงการที่ตองการปลูกสวนปา
ประดูเพ่ือสรางสมดุลธรรมชาติใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  อีกทั้ง ผูฟองคดีมิไดดําเนินการ
อยางใด ๆ กับผูบุกรุกและไมเคยขอความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของจนเกิดความเสียหาย
แกทางราชการ พฤติการณของผูฟองคดีจึงเปนการกระทําละเมิดดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ดี แมความเสียหาย
จะเกิดจากการละเลยตอหนาที่ของผูฟองคดีก็ตาม แตการมีอัตรากําลังขาราชการเพียง ๒ คน 
ซ่ึงตองปฏิบัติงานในสวนปาทีมี่พ้ืนที่ถึง ๑,๑๙๔.๓๔ ไร ยอมไมสอดคลองกับขนาดของพื้นที่สวนปา
ที่ผูฟองคดีตองรับผิดชอบ  อีกทั้ง อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓) และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็ไมไดโตแยงหรือคัดคานเรื่องอัตรากําลังของขาราชการและเจาหนาที่
ในการดูแลสวนปาดังกลาว และแมผูฟองคดีจะไดเคยรายงานดวยวาจาใหผูบังคับบัญชาทราบ 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ ก็ไมไดจัดระบบการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานอยางดีพอ ซ่ึงหากมี
ระบบการตรวจสอบติดตามที่ดีแลวยอมสามารถปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นไดในระดับหน่ึง 
กรณีจึงถือไดวาการละเมิดดังกลาวเกิดจากความบกพรองของหนวยงานหรือระบบการดําเนินงาน
สวนรวมดวย จึงเห็นควรหักความบกพรองดังกลาวออกรอยละ ๒๐ ของความเสียหายจํานวน 
๔,๐๒๕,๐๗๙ บาท ประกอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งเกิดจากการบุกรุกของราษฎร 
ซ่ึงหากสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําผิดได ผูน้ันตองชดใชคาเสียหาย และนอกจากผูฟองคดี 
ยังมีเจาหนาที่อ่ืนซ่ึงตองชวยดูแลรักษาสวนปาดวย  ดังนั้น เม่ือคํานึงถึงความรายแรงแหง 
การกระทําและความเปนธรรมแลว เห็นควรใหผูฟองคดีรับผิดในอัตรารอยละ ๕๐ ของความเสียหาย
ที่ไดหักสวนของความบกพรองของหนวยงานหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม คิดเปนเงิน
จํานวน ๑,๖๑๐,๐๓๑.๖๐ บาท  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
เกินกวาจํานวนเงิน ๑,๖๑๐,๐๓๑.๖๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๔/๒๕๕๖) 

 

 ผูควบคุมเรือมีหนาที่ตองจัดใหมีบัญชีควบคุมครุภัณฑเพื่อดูแล
ทรัพยสินภายในเรือ รวมทั้งตองจัดวางระบบการควบคุมดูแลและตรวจสอบครุภัณฑ
ดังกลาว เพื่อใหทราบวาไดมีการเก็บไวที่ใดหรือยังคงมีอยูหรือไม และหากมีการสูญหาย
จะไดทราบวาตั้งแตเม่ือใด  รวมถึงจะตองเก็บรักษากุญแจหองที่เปนสถานที่เก็บครุภัณฑ
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ดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาคนใดเปนผูรับผิดชอบแทนเปนการเฉพาะ 
การที่ผูควบคุมเรือไมจัดใหมีบัญชีควบคุมครุภัณฑและเก็บกุญแจหองไวในสถานที่ 
ที่เจาหนาที่ในเรือทุกคนสามารถนําไปใชไดโดยไมตองแจงหรือไดรับอนุญาต  อีกทั้ง 
เม่ือกรมเจาทามีคําสั่งใหไปชวยราชการที่สวนงานอ่ืน ก็ไปปฏิบัติหนาที่ในทันทีโดยมิได
สงมอบหนาที่ บัญชีควบคุมครุภัณฑ และกุญแจใหแกผูควบคุมเรือที่มาปฏิบัติหนาที่แทน
ใหเรียบรอย เปนเหตุใหทรัพยสินของทางราชการสูญหาย และไมทราบวาสูญหายไป
ตั้งแตเม่ือใด ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

 สาเหตุที่ทรัพยสินสูญหายสวนหนึ่งเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไปไมไดวางระเบียบปฏิบัติใหรัดกุม และไมไดควบคุมดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาดวยความเอาใจใสเทาที่ควรวาไดมีการปฏิบัติหนาที่
อยางถูกตองตามกฎหมายหรือไม ตลอดจนการออกคําสั่งมอบหมายงานก็ไมชัดเจน  
การละเมิดจึงมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐและระบบ 
การดําเนินการสวนรวม จึงเห็นควรหักสวนความรับผิดออกในอัตรารอยละ ๕๐ ของ
ความเสียหายที่แทจริง ซึ่งคํานวณจากมูลคาของทรัพยสินที่สูญหายโดยใหหักคาเสื่อม 
ที่ลดลงตามระยะเวลาการใชงานออกเสียกอน และเม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหง
การกระทําและความเปนธรรมแลว ทรัพยสินของทางราชการสูญหายไปในระหวางที่
เจาหนาที่ ผูตองรับผิดไมอยูปฏิบัติหนาที่  จึงตองถือวาหนาที่ความรับผิดชอบ 
ในความปลอดภัยของทรัพยสินดังกลาวยอมตกแกเจาหนาที่ ผู อ่ืนที่ปฏิบัติหนาที่ 
ในชวงเวลาดังกลาวดวย จึงสมควรลดสวนความรับผิดโดยใหรับผิดในอัตรารอยละ ๔๐ 
ของคาเสียหายดังกลาว 
  สรุปขอเท็จจริง 

 ในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายทายเรือ ๕ สังกัดกรมเจาทา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ปฏิบัติหนาที่ผูควบคุมเรือเจาทา น้ัน กองขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเล 
ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีไปชวยราชการที่กองขุดและรักษารองนํ้าชายฝงทะเล และใหพันจาเอก ก. 
ตําแหนงเจาหนาที่สื่อสาร ๕ ไปปฏิบัติหนาที่ควบคุมเรือแทนผูฟองคดี นับแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๔ เปนตนไป  ตอมา เม่ือวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ พันจาเอก ก. ไดตรวจความเรียบรอย 
ที่เรือเจาทา พบวา เคร่ืองหาตําแหนงเรือดวยดาวเทียม (GPS) และเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร 
ชนิดตั้งโตะ (VHF) ของเรือเจาทา ๓๐๓ และเรือเจาทา ๓๐๔ ที่อยูในหองควบคุมเรือสูญหายไป  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และรายงานผลการสอบสวนพรอมความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  ตอมา 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลาง พิจารณาแลวเห็นควรใหผูฟองคดีรับผิดเต็มจํานวนเปนเงิน
จํานวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีชําระเงินดังกลาว ผูฟองคดี 
ยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

การท่ีผูฟองคดีไปปฏิบัติราชการที่กองขุดและรักษารองนํ้าชายฝงทะเล
ตามคําส่ังของกองขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเล ในวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ แตมิไดทําการ
สงมอบสิ่งของและเอกสารทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของตนใหแกพันจาเอก ก. ซ่ึงไดรับ
คําสั่งใหมาปฏิบัติหนาที่ผูควบคุมเรือเจาทาแทนผูฟองคดี ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔  
ใหถูกตองเรียบรอย และมิไดชี้แจงถึงคําส่ังที่ยังไมไดปฏิบัติและงานที่ยังคั่งคางอยู กับแนะนํา 
ใหทราบเรื่องราวตาง ๆ เก่ียวกับเรือ เคร่ืองจักร คุณสมบัติของนายประจําเรือ อันจะเห็นวา 
เปนประโยชนแกผูมารับหนาที่ตอไป รวมทั้งมิไดจัดการลงนามในสมุดปูมและเอกสารตาง ๆ ซ่ึงเปน
หนาที่ของผูบังคับการเรือจะตองตรวจและลงนามกํากับไวทุกแหงจนถึงวันที่ตนสงมอบหนาที่
ตามที่ขอ ๕.๖ และขอ ๕.๗ ของระเบียบกรมเจาทา วาดวยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตามตําแหนงภายในเรือ พ.ศ. ๒๕๒๓ กําหนดไว  และตอมา วันที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ พันจาเอก ก. ไดพบวา เครื่องหาตําแหนงเรือดวยดาวเทียมและเครื่องรับสงวิทยุ
สื่อสารชนิดตั้งโตะที่อยูในหองควบคุมเรือสูญหายไป ซ่ึงจากการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลปรากฏวาไมมีผูใดทราบวาอุปกรณดังกลาวสูญหายไป
ตั้งแตเม่ือใด โดยผูฟองคดีใหถอยคําวา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดมีการเลื่อนเรือ 
ที่จอดอยูที่ทาซ่ึงตองใชวิทยุสื่อสารและยังเห็นเครื่องหาตําแหนงเรือดวยดาวเทียมอยู แตชางเคร่ือง
ประจําเรือที่มาชวยติดเคร่ืองยนตที่ตองขึ้นไปที่หองควบคุมในวันเดียวกันนั้นใหถอยคําวา ไมพบ
อุปกรณดังกลาว ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากภาพถายภายในหองควบคุมเรือ จะเห็นไดวามีอุปกรณไมมาก 
ซ่ึงหากผูใดเขาไปในหองควบคุมเรือยอมสามารถมองเห็นเคร่ืองรับสงวิทยุสื่อสารและเครื่องหา
ตําแหนงเรือดวยดาวเทียมไดงาย และถาอุปกรณดังกลาวไมอยูในหอง ผูใชอุปกรณประจําควร
จะตองรูทันที คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงมีความเห็นโดยเชื่อวา
อุปกรณดังกลาวสูญหายไป ระหวางวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔  
ซ่ึงผูฟองคดียังคงมีหนาที่เปนผูควบคุมเรือ แตไมสามารถระบุเวลาสูญหายที่แนนอนได 
เน่ืองจากไมมีการจัดทําสมุดบัญชีควบคุมครุภัณฑใหเปนระบบระเบียบเหมือนดังเชนที่เรือลําอ่ืน
จัดทํากัน ทําใหเจาหนาที่ประจําเรือสวนใหญไมทราบวามีครุภัณฑหรืออุปกรณใดอยูในเรือบาง 
และสูญหายไปหรือไมตั้งแตเม่ือใด  ประกอบกับในการเก็บลูกกุญแจหองตาง ๆ รวมถึง
หองควบคุมเรือ ผูฟองคดีไดสั่งใหเก็บไวในตะกราวางไวในหองพักรวม ซ่ึงเจาหนาที่ประจําเรือ 
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ที่ใชหองพักรวมสามารถหยิบลูกกุญแจไปใชได อันแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีไมไดเปนผูเก็บ 
ลูกกุญแจหองควบคุมเรือไวแตเพียงผูเดียว และเจาหนาที่ในเรือทุกคนสามารถหยิบกุญแจ 
ไปใชไดโดยไมตองแจงใหผูฟองคดีทราบ ซ่ึงเทากับวาเปนการอนุญาตใหเจาหนาที่ทุกคน
สามารถนําลูกกุญแจไขเขาไปในหองที่เก็บอุปกรณตาง ๆ ไดโดยอิสระ จึงอาจมีเจาหนาที่บางคน
นําอุปกรณภายในเรือออกไปโดยนายยามเรือจอดที่เขาเวรรักษาการณไมอาจควบคุมได  
ความเสียหายจึงเกิดจากคําสั่งดังกลาวของผูฟองคดีที่ตองรับผิดชอบ  ดังน้ัน แมวาผูฟองคดี 
จะไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการที่กองขุดและรักษารองนํ้าชายฝงทะเลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
ก็ตาม แตเม่ือพันจาเอก ก. ยังไมไดรับมอบหนาที่ ผูฟองคดีจึงยังไมพนจากความรับผิดชอบ 
การที่ผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ในทันทีจึงเปนการละทิ้งหนาที่ความรับผิดชอบ และเม่ือผูฟองคดี
ยังเปนผูควบคุมเรือที่มีหนาที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ประจําเรือทุกคน จึงมีหนาที่จะตองจัดวางระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดความปลอดภัยตอทรัพยสินของทางราชการ  
โดยการจัดใหมีบัญชีควบคุมครุภัณฑทั้งหมดภายในเรือ เพ่ือใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของตรวจสอบ 
และเมื่อพนจากหนาที่ก็ตองสงมอบสิ่งของและเอกสารทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของตน
ใหแกผูควบคุมเรือที่มารับหนาที่แทน และตองตรวจสอบและลงนามกํากับในสมุดปูมเรือ 
และเอกสารตาง ๆ ตามที่ขอ ๕.๖ และขอ ๕.๗ ของระเบียบกรมเจาทาฯ กําหนดไว การที่ผูฟองคดี
ไมดําเนินการใด ๆ ยอมไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได  ดังนั้น เม่ือพฤติการณของผูฟองคดี 
ที่มีอํานาจหนาที่ควบคุมเรือ แตไมไดจัดใหมีการควบคุมตรวจสอบทรัพยสินภายในเรือและไมได
สงมอบหนาที่ อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว ถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ จึงตองรับผิดในผล
แหงการละเมิดน้ันตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  อยางไรก็ดี เม่ือรับฟงไดวาอายุการใชงานของเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
และเครื่องหาตําแหนงเรือดวยดาวเทียมมีอายุการใชงาน ๕ ป และใชงานมาแลว ๔ ป มูลคาของ
อุปกรณที่สูญหายยอมลดลงตามระยะเวลาการใชงาน และไมอาจถือไดวาความเสียหายที่เกิดแก 
ทางราชการมีมูลคาเทากับราคาของอุปกรณในขณะที่มีการซ้ือขายคร้ังแรกที่มีราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
และเม่ือหักคาเสื่อมแลวอุปกรณดังกลาวจึงมีมูลคาคิดเปนเงินจํานวน ๓๒,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปน
ความเสียหายที่แทจริง และเม่ือขณะเกิดเหตุผูฟองคดีไดรับการมอบหมายใหทําหนาที่ผูบังคับการ
เรือเจาทาพรอมกันถึงหกลํา โดยไมปรากฏวาผูบังคับบัญชาไดทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบ 
การปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีวาปฏิบัติครบถวนถูกตองตามกฎหมายหรือไม เพียงใด รวมทั้ง
ไมไดติดตามวาผูฟองคดีและพันจาเอก ก. ซ่ึงไปทําหนาที่แทนไดปฏิบัติตามคําสั่งและรับสงมอบ
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หนาที่กันถูกตองครบถวนหรือไม หรือมีปญหาอุปสรรคหรือไม อยางใด ประกอบกับจากคําใหการ
ของพันจาเอก ก. ที่วา เน่ืองจากไมมีผูใดมาทําหนาที่รับสงขาวสารแทนจึงไมอาจละทิ้งหนาที่ไปได 
และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ เม่ือเจาหนาที่อ่ืนมาทําหนาที่ดังกลาวแทนหนึ่งวัน จึงไดไปตรวจ 
เรือเจาทาตามคําสั่ง แตในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ก็ตองกลับมาทําหนาที่รับสงขาวสารตามเดิม 
จนกระทั่งวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ไดพบกับผูฟองคดีและไปตรวจเรือรวมกันในวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๔๔ ซ่ึงเห็นไดวาคําสั่งมอบหมายงานมีสวนทําใหเกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองวินิจฉัยวาเปนความบกพรองและประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูฟองคดีซ่ึงตองชดใชคาเสียหายทั้งหมดแตเพียงผูเดียวยอมไมเปนธรรม  อีกทั้ง ผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไปไมไดวางระเบียบปฏิบัติใหรัดกุม รวมทั้งไมไดทําหนาที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาดวยความเอาใจใสเทาที่ควร เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองตามกฎหมาย การละเมิดจึงมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากความบกพรองของ
หนวยงานของรัฐและระบบการดําเนินงานสวนรวมตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ จึงเห็นควรหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกในอัตรา
รอยละ ๕๐ ของความเสียหาย คาเสียหายที่เจาหนาที่จะตองรับผิดจึงเปนจํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท 
และเม่ือเคร่ืองรับสงวิทยุสื่อสารและเครื่องหาตําแหนงเรือดวยดาวเทียมไดสูญหายไปในชวงเวลาที่
ผูฟองคดีไมอยูปฏิบัติหนาที่ จึงตองถือวาหนาที่ความรับผิดชอบในความปลอดภัยทรัพยสิน 
บนเรือยอมตกแกผูที่ปฏิบัติหนาที่นายยามเรือจอดและลูกเรืออ่ืนที่ประจําการในเรือในชวงเวลา
ดังกลาวรวมกับผูฟองคดีดวย เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ของการกระทําของผูฟองคดีโดยตลอดแลว สมควรที่ผูฟองคดีตองรับผิดในอัตรารอยละ ๔๐  
ของคาเสียหายจํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท เปนเงินจํานวน ๖,๔๐๐ บาท  พิพากษาเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายเฉพาะสวนที่ เ กินกวาจํานวนเงิน  
๖,๔๐๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๐/๒๕๕๖) 

 

  การที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาจัดเก็บเงิน
และออกใบเสร็จรับเงินโดยลําพัง และมิไดตรวจสอบวายอดเงินที่ไดรับแตละครั้งหรือ 
แตละเดือนและที่ตองนําสงคลังเปนจํานวนเทาใด ทั้งที่มีการรายงานประจําเดือน ถือเปน
การปฏิบัติหนาที่โดยขาดการเอาใจใสในการควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย อันเปนชองทางใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาสกระทําการทุจริต
โดยเบียดบังเงินไปเปนประโยชนของตน และการที่เจาหนาที่ที่ทําหนาที่รวบรวมเงิน 
เพื่อนําสงกองคลังตรวจสอบเฉพาะยอดเงินกับสําเนาใบเสร็จที่แนบมาพรอมกับตัวเงิน 
แตมิไดตรวจสอบสําเนาใบเสร็จจากตนข้ัวใบเสร็จ เปนชองทางใหมีการทุจริตไดน้ัน  
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ถือเปนการปฏิบัติหนาที่โดยขาดความรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งถาไดใชความระมัดระวัง
สักเพียงเล็กนอยยอมปองกันการทุจริตน้ันได จึงถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวย 
ความประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเม่ือความเสียหายจากการทุจริตสวนหนึ่งเกิดจาก
การที่หนวยงานของรัฐปรับลดอัตรากําลงั เปนเหตุใหไมมีเจาหนาทีป่ฏิบัตงิานดานการเงิน
โดยตรง ทําใหผูบังคับบัญชาตองมอบหมายใหเจาหนาที่อ่ืนมาทําหนาที่ดังกลาวแทน  
อีกทั้ง ยังปลอยใหมีการรับสงเงินโดยเจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติงานโดยปราศจาก 
การตรวจสอบของผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยตรง  
ถือไดวาการละเมิดดังกลาวมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากความบกพรองของการบริหารงาน
ของหนวยงานของรัฐและระบบการดําเนินงานสวนรวม จึงเห็นควรหักสวนแหงความรับผิด
ใหแกเจาหนาที่ออกในอัตรารอยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด และเม่ือคํานึงถึงระดับ
ความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแลว แมผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของมิไดมีสวนรวมในการทุจริตก็ตาม แตการที่ผูบังคับบัญชามิไดควบคุมดูแล
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และเจาหนาที่ที่เก่ียวของปฏิบัติหนาที่ 
โดยขาดความระมัดระวัง เปนชองทางใหมีการทุจริตเกิดข้ึน จึงสมควรใหผูบังคับบัญชา
รับผิดในอัตรารอยละ  ๔๐  และเจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของรับผิดในอัตรารอยละ  ๒๐  
ของคาเสียหายที่คงเหลือ ตามลําดับ 
  สรุปขอเท็จจริง 

 ขณะที่ผูฟองคดีที่ ๑ ดํารงตําแหนงหัวหนางานอาคารสถานที่ สํานักงาน
อธิการบดี สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ผูถูกฟองคดี) และผูฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนง
พนักงานธุรการ ระดับ ๕ ซ่ึงไดรับมอบหมายใหรวบรวมเงินคาที่พักเรือนรับรองเพื่อนําสงเงิน
เปนรายไดตอกองคลังนั้น หนวยตรวจสอบภายในไดตรวจสอบพบวา การจัดเก็บเงินคาที่พัก
ดังกลาวมิไดมีการนําสงใหกองคลัง ซ่ึงจากผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
พบวา นาง อ. อดีตลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานรับโทรศัพท ซ่ึงไดรับมอบหมายใหจัดเก็บเงิน
คาที่พักจากผูเขาพักและออกใบเสร็จรับเงินมิไดนําสงเงินคาที่พักบางสวนใหแกผูถูกฟองคดี  
ตอมา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงเห็นวา 
นาง อ. กระทําการโดยจงใจไมนําสงเงินคาที่พักดังกลาวและเบียดบังไปเปนประโยชนสวนตน
โดยทุจริต จึงใหรับผิดในความเสียหายเต็มจํานวน สวนผูฟองคดีทั้งสองไมตองรับผิดอยางใด ๆ 
เน่ืองจากเปนการปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอแตไมถึงขั้นประมาทเลินเลออยางรายแรง  
ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการดังกลาวและไดรายงานให
กระทรวงการคลังตรวจสอบ  จากน้ัน กรมบัญชีกลางซึ่งไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลัง
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พิจารณาแลวเห็นควรใหนาง อ. รับผิดชดใชคาเสียหายเต็มจํานวน เปนเงินจํานวน ๕๐๘,๐๘๐ บาท  
และใหผูฟองคดีทั้งสองซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนในอัตรารอยละ ๔๐ และรอยละ ๒๐ ของความเสียหายเต็มจํานวนดังกลาวคิดเปนเงิน
จํานวน ๒๐๓,๒๓๒ บาท และ ๑๐๑,๖๑๖ บาท ตามลําดับ ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ทั้งสองชําระเงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่ผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดที่มีหนาที่โดยตรงเก่ียวกับ

การบริหารงานและควบคุมดูแลการจัดเก็บเงินคาที่พักเรือนรับรองเพ่ือนําเงินที่ไดเปนรายไดของ
ผูถูกฟองคดีน้ัน ผูฟองคดีที่ ๑ ยอมมีหนาที่ในการดูแลและตรวจตราความเปนระเบียบเรียบรอย
และความถูกตองของการทํางาน โดยตองตรวจสอบความถูกตองของการรับสงเงินคาที่พัก 
เรือนรับรองดวย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดมอบหมายใหนาง อ. ดําเนินการรับสงเงิน
โดยลําพัง และมิไดตรวจสอบวายอดเงินที่นาง อ. ไดรับแตละครั้งหรือแตละเดือนเปนจํานวน
เทาใด และนําสงคลังจํานวนเทาใด ทั้งที่มีการรายงานประจําเดือน อันเปนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยขาดการเอาใจใสในการควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ เปนชองทางใหผูใตบังคับบัญชาอาศัยโอกาสเบียดบังเงินดังกลาว
ไปเปนประโยชนสวนตน โดยหากผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูอนุมัติการเขาพักไดอานรายงานผล 
การปฏิบัติงานประจําเดือนและมีความเอาใจใสตองานในความรับผิดชอบอยางเพียงพอแลว  
ยอมจะตองทราบดีวาในแตละเดือนมีผูขออนุญาตเขาพักจํานวนเทาใดและควรมีรายรับเทาใด 
และหากมีการเบียดบังไมนําเงินสงคลังก็ตองปรากฏใหเห็นจากรายงานดังกลาว ซ่ึงถาไดใช 
ความระมัดระวังสักเพียงเล็กนอยก็คงคาดเห็นไดวาอาจเกิดความเสียหายขึ้น แตผูฟองคดีที่ ๑ 
กลับไมพบเหตุทุจริตแตอยางใด จึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ ในสวนของผูฟองคดีที่ ๒ 
ซ่ึงไดรับมอบหมายใหตรวจรับเงินคาที่พักจากนาง อ. และนําสงตอกองคลังน้ัน เม่ือผูฟองคดีที่ ๒ 
ตรวจสอบเพียงยอดเงินกับสําเนาใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพรอมกับตัวเงินวาถูกตองตามตัวเลข 
ที่ปรากฏในสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือไมเพียงอยางเดียว โดยมิไดตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงิน 
จากตนขั้วใบเสร็จรับเงิน อันเปนชองทางใหนาง อ. กระทําการทุจริตโดยเบียดบังเงินบางสวน 
ไปเปนผลประโยชนสวนตัว ถือเปนการปฏิบัติหนาที่โดยขาดความรอบคอบ ซ่ึงถาไดใช 
ความระมัดระวังสักเพียงเล็กนอย โดยการตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงินกับตนขัว้ใบเสร็จรับเงิน
นอกเหนือจากที่แนบมากับตัวเงินดวยแลว ยอมเปนการปองกันมิใหนาง อ. กระทําทุจริตได  
จึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงเชนเดียวกัน  



 
 
๘๖๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังน้ัน ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองรับผิดในผลแหงการละเมิดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  อยางไรก็ดี เม่ือการทุจริตสวนหนึ่งเกิดจากผูถูกฟองคดีไดปรับลด
อัตรากําลัง เปนเหตุใหไมมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการเงินโดยตรง ทําใหผูฟองคดีที่ ๑ ตอง
มอบหมายใหนาง อ. ซ่ึงเปนเพียงลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานรับโทรศัพท ใหทําหนาที่ 
เก็บเงินและออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน  อีกท้ัง ยังปลอยใหมีการรับสงเงินโดยเจาหนาที่ระดับ
ผูปฏิบัติงาน โดยปราศจากการตรวจสอบของผูบังคับบัญชาและหนวยงานท่ีทําหนาที่ตรวจสอบ
ภายในโดยตรง เปนเหตุใหการทุจริตตรวจพบหลังจากที่นาง อ. ไดออกจากราชการไปแลว  
และผูตรวจพบคือเจาหนาที่ที่ทําหนาที่แทนนาง อ. การละเมิดจึงมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากความ
บกพรองของระบบการบริหารงานเกี่ยวกับการเงินของผูถูกฟองคดีและระบบการดําเนินงาน
สวนรวมตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 
จึงเห็นควรหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกในอัตรารอยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด  
คิดเปนเงินจํานวน ๒๕๔,๐๔๐ บาท สําหรับคาเสียหายที่คงเหลือน้ัน แมวาความเสียหายจะเกิดจาก 
การทุจริตของนาง อ. และผูฟองคดีทั้งสองมิไดมีสวนรวมในการกระทําทุจริตก็ตาม แตเม่ือผูฟองคดี
ที่ ๑ มีความบกพรองที่ตองรับผิดในฐานะผูบังคับบัญชา และผูฟองคดีที่ ๒ ไดปฏิบัติหนาที่ 
โดยขาดความระมัดระวังอันเปนการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เม่ือคํานึงถึง
ระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมของการกระทําของผูฟองคดีทั้งสอง 
โดยตลอดแลว ผูฟองคดีทั้งสองสมควรตองรับผิดในอัตรารอยละ ๔๐ และรอยละ ๒๐ ของคาเสียหาย
ที่คงเหลือ คิดเปนเงินจํานวน ๑๐๑,๖๑๖ บาท และ ๕๐,๘๐๘ บาท ตามลําดับ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๘ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดี 
มีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีที่ ๑ ชําระคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๒๐๓,๒๓๒ บาท และให 
ผูฟองคดีที่ ๒ ชําระคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๑๐๑,๖๑๖ บาท จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีในสวนที่ใหผูฟองดีที่ ๑ ชําระคาสินไหม
ทดแทนเกินกวาจํานวน ๑๐๑,๖๑๖ บาท และในสวนที่ใหผูฟองคดีที่ ๒ ชําระคาสินไหมทดแทน
เกินกวาจํานวน ๕๐,๘๐๘ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๕/๒๕๕๖) 

 

  ผูบังคับบัญชามีหนาที่โดยตรงในการควบคุมดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาทุกคนใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ และ
ไมใหมีการกระทําการทุจริตเกิดข้ึน การที่ผูบังคับบัญชามิไดควบคุมและตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการเงินและบัญชีเปนเหตุให
มีการทุจริต โดยปลอยใหมีการเขียนเช็คเวนชองวางดานหนา ทั้งตัวเลขและตัวอักษร 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๖๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนการเปดโอกาสใหมีการเขียนแกไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คที่มี 
ผูมีอํานาจลงชื่อไวแลวใหมีจํานวนเงินเพิ่มมากข้ึนในภายหลัง เพ่ือนําเงินสวนที่เกินไปใช
ประโยชนสวนตน  อีกทั้ง ไมมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เบิกเทียบกับยอดเงินที่อนุมัติ
ตามฎีกา ถือเปนการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 

  เม่ือความเสียหายจากการทุจริตของผูใตบังคับบัญชาซึ่งแกไข
เปลี่ยนแปลงตัวเลขและตัวอักษรในเช็คใหมีจํานวนเงินเพิ่มมากข้ึนและนําเงินสวนเกิน
เก็บไวใชประโยชนสวนตน มิไดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
หรือระบบการดําเนินงานสวนรวม กรณีจึงไมมีเหตุใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาว
ออกใหแกผูบังคับบัญชา และการที่หนวยงานของรัฐไดกําหนดสัดสวนความรับผิด 
โดยใหผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่เก่ียวของรับผิดเฉพาะแตในเช็คที่ตนเองไดเปน 
ผูลงลายมือชื่อเทาน้ัน และใหรับผิดคนละก่ึงหน่ึงจากสวนที่เหลือจากที่ไดรับคืนจาก
เจาหนาที่ผูทุจริตแลว โดยมีเงื่อนไขวา หากรวมเงินที่ไดรับชดใชจากเจาหนาที่ผูทุจริต 
ผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่ที่เก่ียวของแลวเกินความเสียหาย ก็ใหคืนสวนที่ไดรับชําระ
ไวเกินใหแกผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่เก่ียวของตามสัดสวนที่ไดชําระไวแลว ถือไดวา
เปนการกําหนดสัดสวนความรับผิดโดยคํานึงถึงระดับความรายแรงของการกระทําละเมิด
ของเจาหนาที่และความเปนธรรมแลว 

  สรุปขอเท็จจริง 
   ในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลน้ําอาง (ปจจุบันคือตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล) มีการตรวจสอบ
พบวา นาง ด. ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง ระดับ ๓ ไดกระทําการทุจริตเงินขององคการบริหาร
สวนตําบลน้ําอาง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓ หลายคร้ัง โดยการแกไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขและ
ตัวอักษรในเช็คใหมีจํานวนเงินเพ่ิมมากขึ้นหลังจากที่ผูมีอํานาจไดอนุมัติฎีกาและลงลายมือชื่อ
เบิกจายในเช็คแลว และนําเงินสวนเกินที่เบิกจากธนาคารและจายใหแกหนวยงานหรือบุคคล 
ตามเช็คแลวน้ันเก็บไวใชประโยชนสําหรับตนเอง  จากน้ัน ผูฟองคดีไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและไดรายงานผลการสอบสวนตอกระทรวงการคลัง  
ซ่ึงกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดี พรอมกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นในฐานะเปนผูมีอํานาจลงนามในเช็ค แตไมทําการควบคุม
ตรวจสอบการเขียนเช็คใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยปลอยใหมีการเขียนเช็ค 
เวนชองวางดานหนาทั้งตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเติมตัวเลขและตัวอักษรไดในภายหลัง จึงตองรับผิด
ทางละเมิด องคการบริหารสวนตําบลนํ้าอาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใช



 
 
๘๖๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาเสียหายตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงินจํานวน ๑๐๐,๙๘๑.๖๗ บาท ผูฟองคดี 
ยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนด
วิธีการถอนเงินฝากรวมถึงการเขียนเช็คไว สรุปความไดวา การขอเบิกเงินขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหหัวหนาหนวยงานผูขอเบิกเปนผูลงลายมือชื่อเบิกเงิน และใหวางฎีกาตามแบบ 
ที่กรมการปกครองกําหนด และใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือเจาหนาที่การเงินที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูตรวจฎีกา เม่ือฎีกาถูกตองแลวใหเสนอผูมีอํานาจเพ่ืออนุมัติฎีกา และเมื่อฎีกาไดรับอนุมัติ 
การจายเงินใหจายเปนเช็ค ซ่ึงการเขียนเช็คสั่งจายใหเขียนเช็คโดยไมปลอยใหมีชองวาง 
ดานหนาที่อาจเพ่ิมเติมทั้งตัวเลขและตัวอักษรในภายหลังได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาง ด. 
ผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดีซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบงานดานการเงินและบัญชี ไดกระทําการ
ทุจริตเงินของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดวยวิธีการแกไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขและตัวอักษรในเช็คที่มี 
ผูมีอํานาจลงชื่อไวแลวใหมีจํานวนเงินเพ่ิมมากขึ้น แลวนําไปเบิกเงินและเก็บเงินสวนเกินนั้น 
ไวใชประโยชนสําหรับตนเองหลายครั้ง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓ กอนที่ผูฟองคดีจะเขารับตําแหนง 
และหลังจากที่ผูฟองคดีเขารับตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตาํบลนํ้าอาง 
ผูฟองคดีไดลงชื่อในเช็คส่ังจายชื่อนาง ด. เปนจํานวนทั้งสิ้น ๗ ฉบับ ซ่ึงจากการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผูฟองคดีใหการวาไดสังเกตถึงความประพฤติ
ของนาง ด. ที่มีลักษณะพฤติการณที่นาสงสัยเก่ียวกับการเงินหลายอยางตั้งแตเขามาปฐมนิเทศ
รับตําแหนงแลว แตผูฟองคดีก็ยังคงมอบหมายใหนาง ด. มีหนาที่เก็บรักษาสมุดเช็ค สมุดเงินฝาก
ธนาคาร และใบสําคัญเก่ียวกับการเบิกจายเงินทั้งหมดไวเพียงคนเดียว  อีกทั้ง เม่ือไดลงชื่ออนุมัติ
ฎีกาและลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจายชื่อนาง ด. แลว ผูฟองคดีไดปลอยใหนาง ด. เปนผูลงรายการ
ในเช็คเอง อันเปนการเปดโอกาสใหอาจมีการเพ่ิมเติมทั้งตัวเลขและตัวอักษรในเช็คภาคหลังได 
และภายหลังจากที่นาง ด. ถอนเงินฝากจากธนาคารแลว ผูฟองคดีก็ไมไดตรวจสอบจํานวนเงิน 
ที่เบิกจากธนาคารเทียบกับยอดจํานวนเงินที่อนุมัติตามฎีกา และการลงบัญชีวาไดดําเนินการ
ถกูตองหรือไม ซ่ึงตามวิสัยและพฤติการณ ผูฟองคดีในฐานะที่เปนผูลงชื่อในเช็คจํานวน ๗ ฉบับ 
ที่นาง ด. นําไปแกไขตัวเลขและตัวอักษร และในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน
สวนตําบลและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลนํ้าอาง ยอมมีหนาที่โดยตรง 
ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนาง ด. และพนักงานสวนตําบลและเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานที่เปนผูใตบังคับบัญชาทุกคนใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ และไมใหมีการ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๖๓      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กระทําการทุจริต แตผูฟองคดีกลับมิไดควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของนาง ด. เปนเหตุให 
มีการทุจริตเงินของผูถูกฟองคดีที่ ๒ อันกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลออยางรายแรงตอ
หนวยงานของรัฐที่ตนสังกัด โดยตองใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
และเม่ือการทําละเมิดของผูฟองคดีมิไดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
หรือระบบการดําเนินงานสวนรวม กรณีจึงไมมีเหตุใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออก  
ประกอบกับเม่ือไดพิจารณาถึงการกําหนดสัดสวนของความรับผิดที่กําหนดใหผูฟองคดี 
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของรับผิดเฉพาะแตในเช็คที่ไดเปนผูลงลายมือชื่อเทาน้ัน โดยใหรับผิดคนละ
ก่ึงหนึ่งจากสวนที่เหลือจากที่ไดรับคืนจากนาง ด. แลว และมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมวา หากไดรับชดใชจาก
นาง ด. และเม่ือรวมเงินที่ผูฟองคดีและเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่ตองรับผิดดวยนั้นเกินความเสียหาย 
ก็ใหคืนสวนที่ไดรับชําระไวเกินใหแกผูฟองคดีและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ตองรับผิดดังกลาว 
ตามสัดสวนที่ไดชําระไวแลวดวย กรณีจึงถือไดวาเปนการกําหนดสัดสวนความรับผิดโดยคํานึงถึง
ระดับความรายแรงของการกระทําละเมิดของเจาหนาที่และใหความเปนธรรมกับเจาหนาที่ 
ที่ทําละเมิดตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ แลว 
คําสั่งที่ใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายจึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๐/๒๕๕๖) 

 

  เจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตจากสวนราชการใหใชและเก็บรักษา 
รถสวนกลางไวที่อ่ืนนอกเหนือจากสถานที่เก็บหรือบริเวณของสวนราชการน้ัน ยอมมี
หนาที่ตองดูแลรักษารถสวนกลางโดยพึงตองใชความระมัดระวังเหมือนวิญูชนทั่วไป
ในการดูแลรักษาทรัพยสินของตน โดยควรเก็บรักษาไวในบริเวณบานหรือในบริเวณ 
ที่ปลอดภัย การท่ีเจาหนาที่ไดนํารถสวนกลางไปจอดไวบนถนนหนาบานพักของตน  
ทั้งที่ที่จอดรถของสวนราชการซึ่งมีความปลอดภัยมากกวาอยูหางจากบานพักเพียง  
๒.๓ กิโลเมตร เปนเหตุใหรถสวนกลางดังกลาวสูญหายไป ถือไดวาเจาหนาที่กระทําละเมิด
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเม่ือความเสียหายสวนหน่ึงเกิดจากการท่ี
เจาหนาที่ไดรับอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาไวที่บานพักของตน โดยสวนราชการ
ที่พิจารณาอนุญาตมิไดตรวจสอบสถานที่ดังกลาววามีที่จอดรถเพียงพอหรือมีความ
ปลอดภัยหรือไม เพียงใด กรณีถือไดวาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง 
ที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดรวมดวย จึงสมควรหักสวนแหงความรับผิดใหแกเจาหนาที่
ออกรอยละ ๕๐ การที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 



 
 
๘๖๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหเจาหนาที่รับผิดตามราคารถสวนกลางหลังจากหักคาเสื่อมราคาแลวเต็มจํานวน  
โดยมิไดหักสวนความรับผิดของหนวยงานของรัฐออกดวยจึงไมชอบดวยกฎหมาย 

  สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดสงขลาใหเปนผูใช 

และเก็บรักษารถยนตสวนกลางของสํานักงานผังเมืองจังหวัดสงขลาไวที่บานพักของผูฟองคดี 
แตภายหลังจากที่ผูฟองคดีใชรถยนตสวนกลางปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแลว และไดนํารถไปจอดไว
บริเวณถนนหนาที่พักของตนนั้น ปรากฏวาในวันรุงขึ้น เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ผูฟองคดี
พบวารถยนตสวนกลางคันดังกลาวสูญหายไป  ตอมา กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผูถูกฟองคดี) 
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานความเห็น 
ไปยังกระทรวงการคลัง  จากน้ัน กรมบัญชีกลางซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลัง 
มีหนังสือแจงผลการพิจารณาวา การที่บานพักของผูฟองคดีกับสํานักงานหางกันประมาณ  
๒.๓ กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ ๑๐ นาที และบริเวณที่จอดรถของสํานักงานมีความ
ปลอดภัยเพียงพอ ถือไดวาการขออนุญาตนํารถยนตสวนกลางไปเก็บรักษาที่บานพักเปนการ 
ฝาฝนระเบียบของทางราชการ ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีทั้งสองชําระเงินตามราคารถยนตหลังจากหักคาเส่ือมราคาแลว เปนเงินจํานวน 
๔๓๑,๖๖๗ บาท ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอ ๑๖ วรรคสอง๙๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ กําหนดใหการเก็บรักษารถสวนกลางตองอยูในความควบคุมและรับผิดชอบของ
สวนราชการ โดยใหเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของสวนราชการ และวรรคสาม กําหนดวา 
การนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืน ผูที่มีอํานาจจะพิจารณาอนุญาตใหไดเฉพาะการนําไป 
เก็บรักษาเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวเทาน้ัน และตองอยูภายใตเง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใด 
คือ สวนราชการไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัย
                                                 
 ๙๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๑๖ การเก็บรักษารถประจําตําแหนง ใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง 
 การเก็บรักษารถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัดใหอยูในความควบคุมและรับผิดชอบของสวนราชการ 
โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของสวนราชการ 
 สําหรับรถสวนกลาง หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการจะพิจารณาอนุญาต 
ใหนํารถไปเก็บรักษาท่ีอื่นเปนการชั่วคราวหรือเปนคร้ังคราวไดในกรณีตอไปน้ี คือ 
 (๑) สวนราชการไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 
 (๒) มีราชการจําเปนและเรงดวนหรือการปฏิบัติราชการลับ 
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เพียงพอ แตผูขออนุญาตมีราชการจําเปนและเรงดวนหรือมีการปฏิบัติราชการลับ เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา บริเวณที่จอดรถยนตสวนกลางของสํานักงานมีความปลอดภัยเพียงพอ และอยูหาง
จากบานพักของผูฟองคดีประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ ๑๐ นาที  ประกอบกับ
การขับรถยนตคันดังกลาวเพ่ือออกไปสํารวจพ้ืนที่ของผูฟองคดีไมมีเหตุจําเปนและเรงดวนหรือ
เปนการปฏิบัตริาชการลับ และภารกิจอํานาจหนาที่ตามตําแหนงราชการของผูฟองคดีก็ไมเก่ียวกับ
การใหบริการสาธารณะแกประชาชนที่เปนกรณีเกิดเหตุเรงดวน หรือในเวลาค่ําคืน หรือมีการ
ใหบริการแกประชาชนนอกเวลาราชการแตอยางใด การขออนุญาตและการอนุญาตนํารถยนต
สวนกลางพิพาทไปเก็บรักษาที่บานพักของผูฟองคดีจึงไมชอบดวยขอ ๑๖ ของระเบียบดังกลาว  
อยางไรก็ดี เม่ือคําสั่งอนุญาตดังกลาวยังไมมีการยกเลิกหรือเพิกถอน และผูฟองคดีจะตอง 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการอนุญาตโดยการนํารถยนตสวนกลางไปจอดเก็บรักษาไว
ในบริเวณบานและจัดใหมีที่เก็บรักษาอยางปลอดภัย หรือมิเชนน้ันก็ตองนําไปจอดยังที่ 
ที่จอดรถยนตสวนกลางของสํานักงานซ่ึงมีความปลอดภัยมากกวาการจอดเก็บไวบนถนน 
หนาบานพักของผูฟองคดี การที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการดูแลรักษารถยนต
สวนกลางที่พึงตองใชความระมัดระวังเหมือนวิญูชนทั่วไปในการดูแลรักษาทรัพยสินของตน 
แตกลับนํารถยนตคันดังกลาวไปจอดเก็บไวบนถนนหนาบานของผูฟองคดี โดยไมจัดใหมี 
ที่จอดรถเปนสัดสวนในบานพักที่ขออนุญาต เม่ือรถยนตสวนกลางพิพาทสูญหายไป จึงถือไดวา
ผูฟองคดีกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง แตเน่ืองจาก 
การอนุญาตใหผูฟองคดีนํารถยนตสวนกลางพิพาทไปจัดเก็บนอกสถานที่น้ัน มิไดมีการตรวจสอบ
สถานที่ที่ขออนุญาตวามีที่จอดรถเพียงพอและมีความปลอดภัยหรือไม กรณีจึงถือไดวา 
การละเมิดดังกลาวเกิดจากความผิดหรือความบกพรองที่หนวยงานของรัฐมีสวนดวย จึงควร 
หักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกรอยละ ๕๐ และเม่ือราคารถยนตสวนกลางพิพาท 
หลังจากหักคาเสื่อมราคาแลวเปนเงิน ๔๓๑,๖๖๗ บาท ผูฟองคดีจึงตองรับผิดเปนเงินจํานวน 
๒๑๕,๘๓๓.๕๐ บาท  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงิน
จํานวน ๔๓๑,๖๖๗ บาท จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังดังกลาว
ในสวนที่เกินกวาจํานวน ๒๑๕,๘๓๓.๕๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๓/๒๕๕๖) 
 

  เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคามีหนาที่ตองสงมอบใบเสนอราคาและเอกสารตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงาน
การดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่รับและเปดซอง
ประกวดราคาตามท่ีขอ ๔๙ (๖) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดไวโดยเครงครัด และพึงตองใชความระมัดระวังเอาใจใสในการ 
ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย การที่ประธานกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
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เก็บรักษาใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไวในความครอบครองของตนเปนเวลา ๓ วัน 
โดยไมดูแลรักษาเอกสารใหมีความปลอดภัย และระมัดระวังมิใหมีการกระทําการใด ๆ 
กับเอกสารในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายตามวิสัยของบุคคลที่มีหนาที่เชนน้ัน  
เปนเหตุใหมีการแกไขปลอมแปลง ทําใหใบเสนอราคาผิดเงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญในการ
ประกวดราคา และไมมีผูเสนอราคารายใดถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด ทําใหตองยกเลิก
การประกวดราคาและมีการจัดจางโดยวิธีพิเศษในราคาที่สูงกวาราคาต่ําสุดที่มีการเสนอ
ในการประกวดราคาที่ถูกยกเลิกแทน ถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
และเม่ือความเสียหายดังกลาวมีสาเหตุโดยตรงมาจากประธานกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาไมสงมอบใบเสนอราคาแตกลับเก็บรักษาไวในครอบครอง และไมใช 
ความระมัดระวังในการดูแลรักษา เปนเหตุใหมีการแกไขใบเสนอราคาและตองยกเลิก
การประกวดราคา ซึ่งแมคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาจะมีกรรมการ 
อีกสองคน แตเม่ือประธานกรรมการเปนผูบริหารระดับสูงและเปนผูบังคับบัญชา กรรมการ
ทั้งสองยอมตองเคารพเชื่อถือและไววางใจประธานกรรมการ กรณีจึงไมใชความผิด 
หรือความบกพรองของกรรมการทั้งสอง และเม่ือการทําละเมิดมิไดเกิดจากความผิด
หรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมที่จะหักสวน
แหงความรับผิดออกได การที่หนวยงานตนสังกัดมีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวง 
การคลังใหประธานกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาชดใชคาเสียหายเปนจํานวน 
ก่ึงหน่ึงของคาเสียหายทั้งหมด จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
  สรุปขอเทจ็จริง 
  ขณะที่ ผู ฟ องค ดี ดํารงตํ าแหน งผู ช วยผู อํ านวยการสํ า นักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงหบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งใหผูฟองคดีเปนประธานกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา เพ่ือดําเนินการประกวดราคา
จางเหมากอสรางและตอเติมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๔ รายการ ปรากฏวา ในวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๔๑ ผูฟองคดีไดทําการรับและเปดซองประกวดราคา โดยมิไดนําเอกสารใบเสนอราคา
และเอกสารประกอบ พรอมทั้งบันทึกรายงานการดําเนินการมอบใหคณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาทันทีในวันดังกลาว และแจงตอกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาวา 
จะนําเอกสารดังกลาวไปสงมอบใหแกประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดวยตนเอง 
แตผูฟองคดีกลับใหเจาหนาที่นําเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไปเก็บไวในหองทํางาน
ของตนและนําไปสงมอบใหประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๔๑  ตอมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบพบวา ใบเสนอราคา 
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และเอกสารประกอบของผูเขาเสนอราคาทั้ง ๔ รายการ มีการแกไขปลอมแปลงทําใหเปนเอกสาร
ที่ผิดเง่ือนไขอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวในประกาศประกวดราคา และไมมีผูเสนอราคารายใด
ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด ผูอํานวยการสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรีจึงไดยกเลิก
การประกวดราคาและใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีพิเศษตอไป ซ่ึงผลปรากฏวา คาจางกอสราง
และตอเติมอาคารเรียนโดยวิธีพิเศษมีราคาสูงกวาราคาต่ําสุดในการประกวดราคาที่ถูกยกเลิก 
ทั้ง ๔ รายการ รวมเปนเงินจํานวน ๗๒๙,๘๕๐.๕๙ บาท  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 
ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวน
ไปยังกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแลว
เห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และถือเปน 
การปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  อยางไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ยังเกิดจากการท่ีนาย ธ. ผูอํานวยการสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรีในขณะนั้น 
ดําเนินการและอนุมัติจัดจางโดยวิธีพิเศษ ทั้งที่มิใชเปนกรณีที่เขาหลักเกณฑที่จะดําเนินการได
อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยขอ ๒๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงถือไดวานาย ธ. กระทําละเมิดดวย ความเสียหายที่เกิดกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จํานวน ๗๒๙,๘๕๐.๕๙ บาท จึงไมไดเกิดจากการกระทําของผูฟองคดีโดยลําพัง จึงใหผูฟองคดี
และนาย ธ. รับผิดชดใชคาเสียหายคนละกึ่งหนึ่งของคาเสียหาย เปนเงินคนละ ๓๖๔,๙๒๕.๒๙ บาท 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การท่ีขอ ๔๙ (๖) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคามีหนาที่สงมอบใบเสนอราคา
ทั้งหมด และเอกสารตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกันนั้น ก็เพ่ือใหการดําเนินการในขั้นตอนการรับและเปด
ซองประกวดราคามีความโปรงใส เปนธรรมแกผูเขาเสนอราคา และปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ 
รวมทั้งใหหนวยงานของรัฐไดผูรับจางที่เหมาะสมกับงานที่จาง การที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี ซ่ึงเปนตําแหนงผูบริหารระดับสูง
และรับราชการมาเปนเวลานาน ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่เปนประธานกรรมการรับและเปด
ซองประกวดราคา ผูฟองคดียอมตองทราบระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเปนอยางดีและพึงตองใช
ความระมัดระวังเอาใจใสในการทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการรับและเปดซอง



 
 
๘๖๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกวดราคาดําเนินการไปดวยความเรียบรอยถูกตองและบรรลุวัตถุประสงค โดยผูฟองคดี 
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด ในกรณีที่เกิดปญหา 
ในการดําเนินการ ผูฟองคดีชอบที่จะใชดุลพินิจดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไมใหเกิดความเสียหายแกผูเขาเสนอราคาและทางราชการ การท่ีผูฟองคดี 
ทําหนาที่รับและเปดซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ แตกลับนําเอกสารใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบไปเก็บรักษาไวในหองทํางานของตนเปนเวลา ๓ วัน แลวจึงนําไป 
สงมอบใหประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทั้งที่ในชวงบายของวันดังกลาว
ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาปฏิบัติหนาที่อยูที่ที่ทําการ การกระทําของผูฟองคดี
จึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยขอ ๔๙ (๖) ของระเบียบดังกลาว และแมผูฟองคดีจะอางวา
ไมสามารถสงมอบเอกสารดังกลาวใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได แตผูฟองคดี
ยอมมีหนาที่ตองดูแลรักษาเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบที่อยูในความครอบครอง
หรือในความรับผิดชอบของตนใหมีความปลอดภัย โดยระมัดระวังมิใหผูใดทําการแกไข 
ปลอมแปลงหรือกระทําการใด ๆ กับเอกสารดังกลาวในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายตอ 
ผูเขาเสนอราคาหรือตอทางราชการ และควรตองรักษาเอกสารใหมีความปลอดภัยตามวิสัยของ
บุคคลที่มีหนาที่ดังเชนผูฟองคดีพึงกระทํา เชน เก็บรักษาไวในตูนิรภัยหรือตูเก็บเอกสารที่มี
ความม่ันคงแข็งแรง เปนตน การที่ผูฟองคดีสั่งใหเจาหนาที่นําใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ
ไปเก็บที่หองทํางาน โดยไมปรากฏวาเก็บรักษาดวยวิธีใด และเอกสารดังกลาวถูกแกไข 
ปลอมแปลงในระหวางที่อยูในความรับผิดชอบหรือในความครอบครองของผูฟองคดี ทําให 
ผูเสนอราคาซึ่งใบเสนอราคาในงานบางรายการที่มีความบกพรองแตไมผิดเง่ือนไขอันเปน
สาระสําคัญในการประกวดราคา ตองตกเปนผูเสนอราคาซึ่งผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ และไมมี 
ผูเสนอราคารายใดถูกตองตามเง่ือนไขที่กําหนด ทําใหตองยกเลิกการประกวดราคาและจัดจาง
โดยวิธีพิเศษในราคาที่สูงกวาราคาต่ําสุดที่มีการเสนอในการประกวดราคาที่ถูกยกเลิก รวมเปนเงิน
จํานวนทั้งสิ้น ๗๒๙,๘๕๐.๔๙ บาท และแมจะไมปรากฏพยานหลักฐานวาผูฟองคดีเปนผูทํา 
หรือมีสวนรวมในการแกไขปลอมแปลงเอกสารก็ตาม แตพฤติการณของผูฟองคดีถือไดวา 
เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงและเปนผลโดยตรงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับ
ความเสียหาย ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายเพื่อการละเมิด
ดังกลาว ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบมาตรา ๘ วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  สําหรับความรับผิดของผูฟองคดีน้ัน แมวาคณะกรรมการรับและเปด
ซองประกวดราคาจะประกอบดวยผูฟองคดีและกรรมการอีกสองคน แตการที่ผูฟองคดีดํารง
ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี และเปนประธาน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๖๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรรมการรับและเปดซองประกวดราคา รวมถึงเปนผูบังคับบัญชาของกรรมการทั้งสองคนดังกลาว 
กรรมการท้ังสองจึงยอมมีความเคารพเชื่อถือและไววางใจผูฟองคดี การท่ีกรรมการทั้งสอง
ปฏิบัติตามความจํานงของผูฟองคดีโดยใหผูฟองคดีเปนผูนําเอกสารใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบไปมอบใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงไมใชความผิดหรือ 
ความบกพรองของกรรมการทั้งสอง ประกอบกับเอกสารดังกลาวถูกแกไขปลอมแปลง 
ในระหวางอยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดีซ่ึงมีสาเหตุโดยตรงมาจากการไมนําเอกสาร 
สงมอบใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่รับและเปดซองประกวดราคา  
และไมใชความระมัดระวังในการดูแลรักษาเอกสาร ความเสียหายจึงไมไดเกิดจากการกระทํา
ของกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
แตอยางใด ประกอบกับไมปรากฏวาการกระทําละเมิดของผูฟองคดีเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวมที่จะหักสวนแหงความรับผิด
ออกได และเม่ือพิจารณาถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแกกรณีแลว 
เห็นวา การที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสิงหบรีุมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย
เปนเงินจํานวน ๓๖๔,๙๒๕.๒๙ บาท ตามความเห็นของผูถกูฟองคดีที่ ๓ จึงชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๓/๒๕๕๖) 

 

 การขับรถยนตในชั่วโมงเรงดวนของเชาวันจันทร ผูขับข่ีตอง
สํานึกวาอาจเกิดการเฉี่ยวชนหรือมีอุบัติเหตุข้ึนได จึงควรใชความระมัดระวังมากขึ้น 
และตองขับรถใหหางรถคันหนาพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถไดโดยปลอดภัยในเม่ือ
จําเปนตองหยุดรถ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เจาหนาที่ไดขับรถยนตของทางราชการ
ตามหลังรถคันหนาโดยทิ้งระยะหางประมาณ ๒๐ เมตร ใชความเร็วประมาณ ๘๐  
ถึง ๙๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง และไมสามารถหามลอหยุดรถไดทันเม่ือรถคันหนาเกิด
อุบัติเหตุ เปนเหตุใหรถยนตพุงชนรถคันหนาไดรับความเสียหาย แสดงใหเห็นวา 
เปนการขับรถโดยไมทิ้งระยะหางจากรถคันหนาในระยะท่ีจะหยุดรถไดโดยปลอดภัย 
เม่ือจําเปนตองหยุดรถ อันเปนการขับรถโดยไมใชความระมัดระวังใหเพียงพอ ซึ่งหาก
เจาหนาที่ใชความระมัดระวังสักเล็กนอย และขับรถใหหางรถคันหนาพอสมควร 
ยอมหยุดรถไดโดยปลอดภัย อุบัติเหตุดังกลาวจึงมิใชเหตุสุดวิสัย แตเปนผลโดยตรง 
จากการขับรถโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เจาหนาที่จึงตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนจากการกระทําละเมิดดังกลาว 

 



 
 
๘๗๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 อยางไรก็ตาม โดยท่ีกรณีเปนการใชรถในทางราชการ ซึ่งโดยปกติ
จะมีพนักงานขับรถเปนผูขับ แตดวยเหตุที่การเดินทางไปราชการครั้งน้ีเปนกรณีมี 
ความจําเปนเรงดวนซึ่งไมสามารถติดตอพนักงานขับรถยนตได เปนเหตุใหเจาหนาที่
ผูใชรถตองขออนุญาตขับรถยนตดังกลาวดวยตนเองซึ่งไดรับอนุญาต เม่ือคํานึงถึง
พฤติการณความรายแรงแหงการกระทําและคํานึงถึงความเปนธรรมแลว กรณีจึงมี
เหตุผลสมควรที่จะหักสวนแหงความรับผิดใหแกเจาหนาที่ได การที่กระทรวงการคลัง
เห็นควรลดสวนความรับผิดแกเจาหนาที่ ผูกระทําละเมิด โดยใหรับผิดรอยละ ๗๕  
ของความเสียหาย จึงชอบดวยกฎหมาย 

  สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงพนักงานคุมประพฤติ ๗ว สํานักงาน 

คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมคุมประพฤติ (ผูถูกฟองคดี) ไดขออนุญาต
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเปนผูบังคับบัญชานํารถยนตสวนกลาง
ไปปฏิบัติราชการในวันเสาร – อาทิตย  ตอมา ในวันจันทร เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ผูฟองคดีไดขับ
รถยนตคันดังกลาวเพ่ือนําไปสงคืน ขณะที่ผูฟองคดีขับรถไปตามถนนที่มีการแบงชองการจราจร
ไปและกลับฝงละ ๒ ชองทางจราจร และอยูในชองการจราจรดานขวาตามหลังรถบรรทุกขยะ 
โดยทิ้งระยะหางประมาณ ๒๐ เมตร และใชความเร็วประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ถึง ๙๐ กิโลเมตร 
ตอชั่วโมงนั้น ปรากฏวารถบรรทุกขยะไดหักหลบรถยนตคันอ่ืนที่แลนอยูดานหนาเขาไปใน 
ชองจราจรดานซายเพียงเล็กนอยแลวหักหลบกลับเขาไปในชองทางขวาเชนเดิม โดยไมไดให
สัญญาณไฟ และพุงชนทายรถยนตคันอ่ืนที่จอดรอกลับรถอยูดานหนา ทําใหรถชนกันเปนทอด ๆ 
๔ คัน ผูฟองคดีซ่ึงขับรถตามหลังมาไดพยายามหามลอเพ่ือหยุดแตไมสามารถหยุดรถไดทัน 
เปนเหตุใหรถยนตของผูถูกฟองคดีขับพุงชนทายรถบรรทุกขยะไดรับความเสียหาย  หลังจากนั้น 
อธิบดีกรมคุมประพฤติมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
และรายงานความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง  ตอมา กรมบัญชีกลางซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก
กระทรวงการคลังมีหนังสือแจงผลการพิจารณาวา การที่ผูฟองคดีขับรถยนตโดยไมทิ้งระยะใหหาง
จากรถยนตคันหนาพอสมควรเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใช
คาเสียหาย แตเม่ือคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม เห็นควรใหผูฟองคดี
รับผิดชดใชคาเสียหายรอยละ ๗๕ ของคาเสียหายทั้งหมด คิดเปนเงินจํานวน ๑๐๘,๗๖๔.๔๓ บาท 
อธิบดีกรมคุมประพฤติจึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมา 
ไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี 

 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๗๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่ผูฟองคดีขับรถยนตดวยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตร ถึง ๙๐ กิโลเมตร 
ตอชั่วโมง ในสภาพถนนที่เกิดเหตุซ่ึงมี ๒ ชองจราจรในชวงเชาเวลาประมาณ ๗ นาฬิกา  
ถึง ๘ นาฬิกา ของวันทํางานที่เปนชั่วโมงเรงดวน ซ่ึงสภาพการจราจรคอนขางแออัดเปนปกติ  
และในชองจราจรดานขวามีที่กลับรถเปนระยะ ๆ ตลอดเสนทางนั้น ผูฟองคดีควรที่จะตองสํานึกไดวา
รถที่ขับอยูในทองถนนอาจเกิดการเฉ่ียวชนหรือมีอุบัติเหตุขึ้นได และควรตองใชความระมัดระวัง
มากขึ้นในการขับรถ และโดยที่มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
บัญญัติใหผูขับขี่ตองขับรถใหหางรถคันหนาพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถไดโดยปลอดภัย 
ในเม่ือจําเปนตองหยุดรถ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการใชรถใชถนนมีความปลอดภัย กรณีจึงยอม
หมายความรวมถึงการที่สามารถหยุดรถไดโดยปลอดภัยในเม่ือเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนหรือมี
อุบัติเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นกับรถคันอ่ืนดวย เน่ืองจากอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนเปนเรื่องที่
คาดหมายไดวาอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีขับรถยนตของ
ผูถูกฟองคดีตามหลังรถบรรทุกขยะและไดพยายามหามลอใหรถหยุด แตไมสามารถหยุดรถไดทัน
เปนเหตุใหพุงชนทายรถบรรทุกขยะ และรถยนตของผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหายน้ัน  
แสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีขับรถโดยไมทิ้งระยะใหหางจากรถที่วิ่งอยูขางหนาในระยะที่จะหยุดรถได
โดยปลอดภัยเม่ือจําเปนตองหยุดรถ อันเปนการขับรถโดยไมไดใชความระมัดระวังใหเพียงพอ
และฝาฝนตอบทบัญญัตมิาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กรณีจึงเปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง และแมรถบรรทุกขยะระบบหามลอจะใชการไมไดก็ตาม  
แตเม่ือความเสียหายที่เกิดขึ้นไมไดเปนผลโดยตรงจากความประมาทของพนักงานขับรถหรือ
ความบกพรองในการบาํรุงรักษา แตเปนผลโดยตรงจากการขับรถโดยฝาฝนกฎหมายของผูฟองคดี 
กรณีจึงถือวาผูฟองคดีกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ประกอบกับการที่ผูฟองคดีขับรถตามหลังรถบรรทุกขยะซึ่งเปนรถยนตขนาดใหญ 
ยอมทําใหไมสามารถมองเห็นสภาพการจราจรดานหนาวามีปริมาณรถเพียงใด มีรถจอดติดอยู
เปนระยะทางเทาใด มีอุบัติเหตุหรือไม และผูฟองคดีอาจจําเปนตองหยุดรถโดยกะทันหัน ซ่ึงในวิสัย
และพฤติการณเชนนั้น หากผูฟองคดีใชความระมัดระวังสักเล็กนอยโดยชะลอความเร็วลงและขับรถ
ใหหางรถคันหนาพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถไดโดยปลอดภัยก็ยอมจะทําได แตผูฟองคดี
ยังคงขับรถดวยความเร็วประมาณ ๘๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยเวนระยะหางตามหลังรถบรรทุกขยะ
เพียง ๒๐ เมตร เม่ือรถบรรทุกขยะไมสามารถหามลอไดและชนกับรถคันหนา ผูฟองคดีจึงไมสามารถ
หยุดรถไดโดยปลอดภัยในเม่ือจําเปนตองหยุดรถตามที่กฎหมายกําหนด อุบัติเหตุดังกลาว 
จึงมิใชเหตุสุดวิสัย ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดี  อยางไรก็ดี 
เม่ือคํานึงถึงพฤติการณความรายแรงแหงการกระทําและคํานึงถึงความเปนธรรมแลว การที่ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีเคยขออนุญาตนํารถยนตสวนกลางไปใชในราชการบอยครั้ง และทุกคร้ังพนักงานขับรถ
จะเปนผูขับ แตเน่ืองจากการขออนุญาตคร้ังน้ีเปนเวลาเย็นมาก พนักงานขับรถกลับบาน
หมดแลว และผูฟองคดีมีความจําเปนตองใชรถยนตสวนกลางเพ่ือติดตอราชการในวันหยุดราชการ 
จึงตองขออนุญาตขับรถดวยตนเอง ซ่ึงตามระเบียบตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมคุมประพฤติกอน 
และแมวาการขออนุญาตใชรถจะเปนเวลาเลิกงานก็ตาม แตการที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สมุทรปราการไมสามารถติดตอพนักงานขับรถยนตที่มีหนาที่โดยตรงจํานวน ๔ คน ในเวลาที่มี
ความจําเปนเรงดวนได และผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเปนผูอนุญาต
ใหผูฟองคดีขับรถดวยตนเองไดน้ัน จึงมีเหตุผลสมควรที่จะใหหักสวนแหงความรับผิดใหแก 
ผูฟองคดี  ดังนั้น การที่กระทรวงการคลังเห็นควรลดสวนความรับผิดใหผูฟองคดีรับผิดรอยละ ๗๕ 
ของคาเสียหาย คิดเปนเงิน ๑๐๘,๗๖๔.๔๓ บาท และผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใชเงิน
จํานวนดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมแกผูฟองคดีแลว  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๕/๒๕๕๖) 
 

  การขับรถยนตบนทางดวนตามกฎหมายผูขับข่ีจะตองขับดวย
ความเร็วไมเกิน ๙๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง การที่พนักงานขับรถไดขับรถยนตรับรองของ
ทางราชการบนทางดวนโดยใชความเร็ว ๑๑๐ กิโลเมตร ถึง ๑๒๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง  
ซึ่งเปนความเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ทําใหรถไถลออกนอกชองจราจรและเกิด
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ําเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต ถือเปนการขับรถที่เบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานที่บุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ ซึ่งหากไดใช 
ความระมัดระวังเปนพิเศษในภาวะเชนพนักงานขับรถยนตรับรองที่มีประสบการณขับรถ
มานานกวา ๑๔ ป แลว อุบัติเหตุคงไมเกิดข้ึนหรือผลคงรายแรงนอยกวาน้ี กรณีถือเปน
การกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต สังกัด
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (ผูถูกฟองคดี) ไดขับรถยนตรับรองเพ่ือพานาย ว. 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครสวรรคมาประชุมรัฐสภาที่กรุงเทพมหานคร แตในระหวางที่
ขับรถอยูบนทางดวนขั้นที่ ๒ ฝงขาเขาจังหวัดปทุมธานีน้ัน ปรากฏวารถยนตคันดังกลาวประสบ
อุบัติเหตุพลิกคว่ํา เปนเหตุใหนาย ว. เสียชีวิต  ตอมา ทายาทของนาย ว. ไดยื่นฟองเรียกรอง 
คาสินไหมทดแทน ซ่ึงศาลยุติธรรมมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูฟองคดี จําเลยที่ ๑ และผูถูกฟองคดี 
จําเลยที่ ๒ รวมกันชําระคาปลงศพและคาใชจายอันจําเปนแกทายาทของนาย ว. เปนเงินทั้งสิ้น 
๑,๐๕๕,๘๔๙.๐๙ บาท ผูถูกฟองคดีในฐานะจําเลยที่ ๒ จึงไดชําระหนี้ตามคําพิพากษา  จากนั้น 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลไปยัง
กรมบัญชีกลาง  ตอมา กรมบัญชีกลางไดแจงผลการพิจารณาโดยเห็นวา ผูฟองคดีตองรับผิด
ชดใชเงินครึ่งหน่ึงจากรอยละ ๕๐ ของความเสียหาย เปนเงิน ๒๖๓,๙๖๒.๒๗ บาท ผูถูกฟองคดี
จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชเงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมา
ไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีดังกลาว  

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  มาตรา ๔๒๙๕ แหงพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดใหรถยนตอ่ืน ๆ นอกจากรถยนตบรรทุก
ที่มีนํ้าหนักรถรวมทั้งนํ้าหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารและรถยนต
ลากจูงรถพวง รถบรรทุกที่มีนํ้าหนักรถรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถยนต
สามลอ จะตองวิ่งบนทางดวนดวยความเร็วไมเกิน ๙๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง การที่ผูฟองคดี 
ขับรถยนตโดยใชความเร็วคงที่ ๑๑๐ กิโลเมตร ถึง ๑๒๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ยอมเปนความเร็ว 
เกินกวาที่กฎหมายกําหนด ประกอบกับเม่ือพิจารณาแผนผังจําลองการเคลื่อนที่และภาพถาย 
ที่เกิดเหตุจากรายงานการตรวจพิสูจนที่จัดทําโดยเจาหนาที่ตํารวจ ซ่ึงเปนเอกสารราชการที่มี
ความนาเชื่อถือและมีการใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาของศาลยุติธรรมตามปกติ 
ประกอบบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร ปรากฏวาพบรอยลอรถเปนทางยาวตอเน่ือง
จากพ้ืนผิวไหลทางดานขวาทอดเฉียงทแยงไปในทางเดินรถถึงสุดไหลทางดานซายติดกับแนวรั้ว
ตาขายริมทางดวน เปนระยะทางยาวประมาณ ๘๐ เมตร ถึง ๑๐๐ เมตร จึงเชื่อไดวาขณะเกิดเหตุ
ผูฟองคดีไดขับรถออกนอกชองจราจรและพยายามบังคับรถใหกลับเขาชองจราจร แตดวย
ความเร็วของรถถึง ๑๑๐ กิโลเมตร ถึง ๑๒๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง
เชนนี้ขึ้น  ดังนั้น การขับรถของผูฟองคดีจึงเปนการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเชนนั้น
จักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ ถือเปนการกระทําประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูฟองคดีจึงตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ และเม่ือผูฟองคดีเปนลูกจางประจําในตําแหนงพนักงาน 
ขับรถยนตมาเปนระยะเวลานานกวา ๑๔ ป และเปนผูขับรถรับรองในกิจการอันเปนสวนรวมของ
ผูถูกฟองคดี ซ่ึงยอมตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษน้ัน หากไดใชความระมัดระวังในการขับรถ

                                                 
 ๙๕ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๔๒ ใหนํากฎหมายวาดวยการจราจรทางบกมาใชบังคับแกการจราจรในทางพิเศษโดยอนุโลม และในกรณีที่ 
มีความจําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกเปนพิเศษแกการจราจรในทางพิเศษ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรในทางพิเศษได 



 
 
๘๗๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงบุคคลในภาวะเชนผูฟองคดีจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ อุบัติเหตุดังกลาวก็คงไมเกิดขึ้น
หรือหากเกิดผลก็คงจะรายแรงนอยกวาน้ี การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหาย
คร่ึงหนึ่งของรอยละ ๕๐ ของจํานวนเงิน ๑,๐๕๕,๘๔๙.๐๙ บาท เปนเงินจํานวน ๒๖๓,๙๖๒.๒๗ บาท 
จึงเหมาะสมและเปนธรรมแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๖๐๐/๒๕๕๖) 

 

  การที่หนวยงานของรัฐไดวางระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับ 
และจายเงินบริจาค โดยกําหนดตัวผูมีอํานาจในการรับมอบเงินบริจาคและการอนุมัติ
จายเงินบริจาคไว เม่ือเจาหนาที่ซึ่งไมมีอํานาจตามกฎหมายไดรับเงินบริจาคดวยตนเอง 
และนําเงินบริจาคไปใชโดยมิไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามกฎหมาย อันเปนการฝาฝน 
ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย 
ถือเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และตองรับผิด 
ในเงินดังกลาวเต็มจํานวน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดี
ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน ๒๖๗,๕๑๖ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง 
กรณีเม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยตํารวจสันติบาลจังหวัดปทุมธานี ไดรับบริจาค
สิ่งของอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานและเงินจากบริษัทสามแหง รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยบริษัททั้งสามแหงไดมอบใหผูฟองคดีนําเงินบริจาคไปชําระคาภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับการบริจาค
สิ่งของอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานในนามของบริษัทจํานวน ๓๒,๔๘๔ บาท คงเหลือเงินบริจาค
จํานวน ๒๖๗,๕๑๖ บาท ซ่ึงการรับบริจาคดังกลาวผูฟองคดีมิไดรายงานใหผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นทราบเพ่ือดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย และไดนําเงินบริจาคไปใชโดยมิไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจตามกฎหมาย พฤติการณถือไดวาเปนการกระทําโดยฝาฝนไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย ผูฟองคดียื่นอุทธรณ 
และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดังกลาว 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวางระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงินบริจาคและ
การอนุมัติจายเงินบริจาคไว ตามระเบยีบสํานักงานตาํรวจแหงชาติ วาดวยการรับมอบ การจายเงิน
และตอบขอบใจหรืออนุโมทนา การบริจาคเงินหรือทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกําหนดให
ผูบังคับบัญชาระดับผูบังคับการหรือเทียบเทาขึ้นไปเทาน้ันเปนผูมีอํานาจรับมอบเงินและมีหนังสือ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๗๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอบขอบใจหรืออนุโมทนา รวมทั้งอนุมัติจายเงินบริจาค แมผูฟองคดีและหนวยตํารวจสันติบาล
จังหวัดปทุมธานีที่ผูฟองคดีสังกัดอยูจะมิไดมีหนาที่เก่ียวกับการเงินก็ตาม แตเม่ือมีผูบริจาคเงิน
โดยมีวัตถุประสงคใหใชในราชการของหนวยตํารวจสันติบาลจังหวัดปทุมธานีซ่ึงสังกัดผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และไดมอบเงินบริจาคใหกับผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีจึง
มีหนาที่ตองปฏิบัติไปตามระเบียบขางตน การท่ีผูฟองคดีไดรับเงินบริจาคและไดลงลายมือชื่อ
ตนเองในหนังสือแจงตอบรับการบริจาคเงินและตอบขอบคุณบริษัททั้งสามแหงโดยไมมีอํานาจ 
และนําเงินบริจาคไปใชโดยมิไดใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติกอน ยอมถือไดวาเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหไดรับความเสียหาย และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวางระเบียบ 
ใหเจาหนาที่ถือปฏิบัตไิวแลว แตผูฟองคดีมิไดปฏิบัติไปตามระเบียบ จึงเปนการกระทําไปโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเม่ือ 
ไมปรากฏขอเท็จจริงวาการละเมิดดังกลาวเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
หรือระบบการดําเนินงานสวนรวม หรือมีเจาหนาที่อ่ืนรวมกระทําละเมิดกับผูฟองคดี จึงไมมี
กรณีที่จะตองนํามาหักสวนความรับผิดออกจากจํานวนเงินที่ผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกอบกับกระทรวงการคลังไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒ 
/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ วางแนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ โดยหากมีกรณีนอกเหนือจากแนวทางดังกลาวก็สามารถนํามาเทียบเคียงและปรับใช
ตามความเหมาะสม ซ่ึงกรณีทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน ขอ ๑ รับเงินแลวนําไปใชสวนตัว 
๑.๑ รับเงินแลวไมออกใบเสร็จรับเงิน แกไขหรือปลอมใบเสร็จรับเงิน กําหนดใหเจาหนาที่ 
ผูทุจริตตองรับผิดเต็มจํานวน ซ่ึงสามารถนํามาเทียบเคียงและปรับใชกับกรณีของผูฟองคดีได 
เม่ือพฤติการณของผูฟองคดีเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเปนเหตุให 
ทางราชการไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงตองรับผิดในเงินดังกลาวเต็มจํานวน  ดังน้ัน การท่ี
กองกํากับการ ๑ กองบังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๒๖๗,๕๑๖ บาท จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๔/๒๕๕๖) 

 

การที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษดําเนินการจัดซื้อที่ดิน
โดยไมนําราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบ 
และไมไดติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง แตไดพิจารณาจากใบเสนอราคาที่รับมาจาก
เจาหนาที่พัสดุเทาน้ัน ถือเปนการจัดซื้อที่ดินที่ฝาฝนตอระเบียบกระทรวงมหาดไทย  



 
 
๘๗๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เม่ือการดําเนินการดังกลาว
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการที่ตองซื้อที่ดินในราคาที่สูงกวาปกติ  
กรณีจึงเปนการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง การที่หนวยงานของรัฐ
มีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังใหคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษรับผิด
ในอัตรารอยละ ๓๐ ของความเสียหาย โดยใหรับผิดคนละสวนเทา ๆ กัน ถือเปนการ
เหมาะสมกับระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบกรณีมีผูยื่นหนังสือรองเรียน
กลาวหาวา คณะกรรมการบริหารสวนตําบลตูมใตไดกระทําการทุจริตในการจัดซ้ือที่ดิน เพ่ือกอสราง
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล พบวามีมูลความจริงตามขอกลาวหา จึงมีหนังสือ 
แจงใหผูถูกฟองคดี (นายกองคการบริหารสวนตําบลตูมใต) ดําเนินการตามกฎหมายกับผูที่มีสวน
เก่ียวของ ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และรายงานผลการสอบสวนใหกระทรวงการคลังทราบ กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา 
องคการบริหารสวนตําบลตูมใตไดจัดซ้ือที่ดินเปนเงิน ๕๙๔,๐๐๐ บาท ซ่ึงสูงกวาราคาท่ีมี 
การซื้อขายกันในทองตลาดเปนเงินจํานวน ๓๖๗,๘๘๐ บาท โดยผูฟองคดีทั้งสามซ่ึงไดรับ
แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษมีหนาที่พิจารณาราคาท่ีดินใหมีความเหมาะสม 
แตไมไดนําราคาประเมินของทางราชการและราคาทองตลาดมาพิจารณาเปรียบเทียบดวย และ
ไมไดติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง แตไดพิจารณาจากใบเสนอราคาของผูขายเทาน้ัน ถือเปน
การกระทําที่ฝาฝนระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอันเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง จึงใหรวมกันรับผิดในอัตรารอยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมด คนละสวนเทา ๆ กัน
เปนเงินคนละ ๓๖,๗๘๘ บาท ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลังเรียกให
ผูฟองคดีทั้งสามชดใชคาเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลคนละ ๓๖,๗๘๘ บาท ผูฟองคดี
ทั้งสามยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีดังกลาว 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอ ๒๐ และขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดใหการซ้ือที่ดินและหรือ
สิ่งกอสราง ใหมีราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซ้ือขายจริงมาเปรียบเทียบดวย 
และใหติดตอเจาของที่ดินโดยตรง โดยใหเชิญเจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๗๗      
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ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลง
เทาที่จะทําได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการพิจารณาจัดซ้ือที่ดินโดยวิธีพิเศษ ผูฟองคดีทั้งสาม
ไดรับมอบใบเสนอราคามาจากหัวหนาสวนการคลังซ่ึงเปนเจาหนาที่พัสดุ ซ่ึงมีผูเสนอราคา
จํานวน ๓ ราย โดยผูฟองคดีทั้งสามไมเคยพบและไมไดเชิญหรือติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง 
และไมไดเปนผูรับใบเสนอราคามาจากผูเสนอราคาโดยตรง ผูฟองคดีทั้งสามไดพิจารณาแลวเห็นวา 
นาง ล. เปนผูเสนอขายที่ดินในราคาต่ําสุดโดยนาง ล. เสนอราคาขายท่ีดินไรละ ๕๕,๐๐๐ บาท 
เน้ือที่ ๑๐ ไร ๓ งาน ๒๖ ตารางวา และยินยอมลดราคาที่ดินใหเหลือเปนเงินจํานวน ๕๙๔,๐๐๐ บาท 
จึงตกลงซื้อที่ดินของนาง ล. โดยในการพิจารณาการเสนอราคาดังกลาว ผูฟองคดีทั้งสามไมมี
ราคาประเมินที่ดินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซ้ือขายที่ดินกันจริงมาเปรียบเทียบดวย  
ดังน้ัน การจัดซ้ือที่ดินของผูฟองคดีทั้งสามจึงเปนการดําเนินการโดยไมชอบดวยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาว และเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบลตูมใต ผูฟองคดีทั้งสามจึงตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกองคการบริหารสวนตําบลตูมใตตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบ
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
และเม่ือการดําเนินการจัดซ้ือที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตูมใต
ของผูฟองคดีทั้งสาม เปนเหตุใหองคการบริหารสวนตําบลตูมใตตองจายเงินคาซ้ือที่ดินสูงกวาราคา
ทองตลาดและราคาประเมินของทางราชการเปนเงินจํานวน ๓๖๗,๘๘๐ บาท การที่ผูถูกฟองคดี
มีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษรับผิดชดใชในอัตรารอยละ ๓๐ 
ของความเสียหายจํานวน ๓๖๗,๘๘๐ บาท คิดเปนเงินที่ผูฟองคดีทั้งสามจะตองรับผิดจํานวน 
๑๑๐,๓๖๔ บาท โดยใหรับผิดคนละสวนเทา ๆ กัน คิดเปนเงินที่จะตองชดใชเปนจํานวนเงิน 
คนละ ๓๖,๗๘๘ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเปนการเหมาะสมกับระดับ 
ความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ แลว และเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๑/๒๕๕๖) 
 

  การที่ เจาหนาที่ซึ่งเปนชางผูควบคุมงานและเปนกรรมการ 
ตรวจการจางไดตรวจรับงานวาผูรับจางไดกอสรางแลวเสร็จทั้งที่งานยังไมแลวเสร็จ
สมบูรณ ทําใหทางราชการไดรับคาปรับจากการสงมอบงานลาชานอยกวาความเปนจริง 
เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย ถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง โดยตองรับผิดในฐานะชางผูควบคุมงานในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาเสียหาย 
และในฐานะกรรมการตรวจการจางในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาเสียหาย 
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  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูวาราชการจังหวัดปตตานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิด
ชดใชคาเสียหายทางละเมิดใหแกทางราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีกอสราง 
อาคารที่ทําการดานตรวจคนเขาเมืองทาเรือปตตานีในสวนของการขยายเขตไฟฟาสามารถจาย
กระแสไฟฟาไดเม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑ แตผูฟองคดีซ่ึงเปนชางผูควบคุมงานและ
กรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานวาไดกอสรางแลวเสร็จในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑  
ทั้งที่ขอเท็จจริงงานยังไมแลวเสร็จทําใหทางราชการเสียหาย เน่ืองจากไดรับคาปรับนอยกวา
ความเปนจริงจํานวน ๒๐ วัน วันละ ๔,๖๐๐ บาท เปนเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท โดยใหผูฟองคดีรับผิด
ในฐานะชางผูควบคุมงานในอัตรารอยละ ๔๐ และในฐานะกรรมการตรวจการจางในอัตรารอยละ ๒๐ 
รวมเปนเงินที่ตองรับผิดจํานวน ๕๕,๒๐๐ บาท ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ตามรายการประกอบแบบงานประปาและไฟฟาภายนอกอาคาร กําหนดให
ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตอการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานีเพ่ือขยายเขตไฟฟา 
จายใหกับอาคารดานตรวจคนเขาเมืองทาเรือปตตานีจนไฟฟาใชไดสมบูรณ และคาใชจาย 
เปนของผูรับจางทั้งสิ้น และปรากฏตามบันทึกการสอบสวนเพิ่มเติม ซ่ึงนาย ว. เจาหนาที่ของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานี ไดใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดวา การขยายเขตไฟฟาสํานักงานดานตรวจคนเขาเมืองทาเรือปตตานีไดดําเนินการ
แลวเสร็จกอนวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๑ และมีหลักฐานวาไดติดตั้งมิเตอรไฟฟาในวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๔๑ ซ่ึงสอดคลองกับคําใหการของนาย พ. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานี  
ที่ไดใหถอยคําทํานองเดียวกัน  อีกทั้ง นาย จ. ผูชวยผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานี 
ไดชี้แจงตอศาลปกครองชั้นตนวา การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานีไดติดตั้งมิเตอรพรอมจาย
กระแสไฟฟาใหดานตรวจคนเขาเมืองทาเรือปตตานีเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ ตามใบติดตั้ง
และถอนคืนมิเตอร (แบบ มต. ๓) เลขที่ ๔๑๐๒๒๔ ที่ระบุวันที่ติดตั้งมิเตอรไฟฟาดังกลาว  
ซ่ึงการที่ดานตรวจคนเขาเมืองทาเรือปตตานีจะมีไฟฟาใชไดโดยสมบูรณตามท่ีปรากฏในรายการ
ประกอบแบบน้ัน จะตองมีการขยายเขตไฟฟาโดยติดตั้งหมอแปลงไฟฟาและติดตั้งมิเตอรไฟฟา
เรียบรอยแลว จึงรับฟงไดวาการกอสรางไดดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๔๑ การท่ีผูฟองคดีซ่ึงเปนชางผูควบคุมงานและกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานจาง 
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ กอนที่งานแลวเสร็จสมบูรณ จึงเปนการตรวจรับงานในขณะที่งาน
ยังไมแลวเสร็จ การกระทําดังกลาวทําใหทางราชการไดรับคาปรับนอยกวาความเปนจริงเปนเวลา 
๙ วัน คาปรับวันละ ๔,๖๐๐ บาท คิดเปนเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๐๐ บาท เม่ือพิจารณาถึงความรับผิดชอบ
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดีแลว เห็นวา คําสั่งของผูถูกฟองคดี ๑ ที่ใหผูฟองคดีรับผิดในฐานะชางผูควบคุมงาน
ในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาเสียหาย และใหรับผิดในฐานะกรรมการตรวจการจางในอัตรารอยละ ๒๐ 
ของคาเสียหาย ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เปนสัดสวนความรับผิดที่เหมาะสม และ
คํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแกกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว จึงเห็นวา ผูฟองคดี
ตองรับผิดในฐานะชางผูควบคุมงานในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาเสียหายจํานวน ๔๑,๔๐๐ บาท 
คิดเปนเงิน ๑๖,๕๖๐ บาท และรับผิดในฐานะกรรมการตรวจการจางในอัตรารอยละ ๒๐ ของ
คาเสียหายจํานวน ๔๑,๔๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๘,๒๘๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๔๐ บาท  
ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
เกินกวา ๒๔,๘๔๐ บาท จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย สมควรตองเพิกถอนเสีย  พิพากษา
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
เกินกวา ๒๔,๘๔๐ บาท โดยใหมีผลยอนหลังไปนับแตวันออกคําส่ัง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๘๒๒/๒๕๕๖) 

 

  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะผูบังคับบัญชามีหนาที่
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกวดราคาและเอกสารแนบทายประกวดราคา 
ที่ทางผูจัดทําไดเสนอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดใหถูกตอง การท่ี
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งใหเจาหนาที่จัดทําเอกสารประกวดราคาโดยกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคาในลักษณะที่ขัดตอหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ทั้งยัง
ไมอนุมัติจางผูที่เสนอราคาต่ําสุดตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ 
โดยเห็นวาผูเสนอราคาต่ําสุดขาดคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาที่กําหนด 
โดยผิดระเบียบดังกลาว และมีคําสั่งจางผูเสนอราคารายอ่ืน จึงเปนการพิจารณาที่ไมชอบ
ดวยระเบียบ ทําใหทางราชการไดรับความเสียหายเน่ืองจากตองจายเงินคาจางแพงกวา
ที่ควรจะตองจาย ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  
แตเม่ือความเสียหายสวนหนึ่งเกิดจากการที่หนวยงานของรัฐที่เปนเจาของงบประมาณ
และเปนผูถายโอนการกอสรางดังกลาวใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ไมแนะนําให
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด ถือเปน
ความบกพรองของหนวยงานของรัฐและระบบการดําเนินงานสวนรวม จึงใหหักสวน
ความรับผิดออกในอัตรารอยละ ๗๐ ของคาเสียหายทั้งหมด ประกอบกับนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาที่ใชอํานาจอนุมัติจึงตองรับผิดในอัตรารอยละ ๔๐ 
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ของคาเสียหายที่เหลืออยู  ทั้งน้ี ตามแนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิดของ
กระทรวงการคลัง 

  สรุปขอเท็จจริง 
  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม (ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําสั่ง 
ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีเม่ือคร้ังที่ 
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม ดําเนินการประกวดราคา 
จางกอสรางขัดตอระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 
๓ มกราคม ๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาจางกอสราง และหนังสือสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ เร่ือง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
ในการจางกอสรางโดยการยื่นบัญชีแสดงรายการเครื่องจักรกลและพรอมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ 
มีผลใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนมตองจายคาจางกอสรางแพงกวาที่ควรจะตองจาย
เปนเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท โดยใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายเปนเงิน ๓๓๓,๖๐๐ บาท  
ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว จึงอุทธรณและนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูฟองคดีไดรับทราบแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาจางกอสราง 
ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๔ แลวตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๔๔ การประกวดราคาจางกอสราง 
ภายหลังจากเดือนมกราคม ๒๕๔๔ เปนตนไป ผูฟองคดีจึงตองยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาว คือ จะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสารประกวดราคา 
ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนดเทาน้ัน เม่ือหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาวไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาไววา  
การกําหนดใหผูเสนอราคาจะตองแสดงรายการเครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีอยูในความครอบครองนั้น
จะกระทํามิได  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมสามารถกําหนดใหผูเสนอราคาตองยื่นบัญชีแสดงรายการ
เคร่ืองจักรกลและพรอมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ได การที่ผูฟองคดีไดมีประกาศองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคากอสรางทางลาดยาง บานกุงโกน-บานนาเชือก ลงวันที่ 
๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และเอกสารประกวดราคาจางเลขที่ ๔/๒๕๔๔ การจางเหมาโครงการกอสราง
ทางลาดยางตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔  
โดยกําหนดใหผูเสนอราคาตองยื่นหลักฐานการเสนอราคา ขอ ๓.๗ บัญชีแสดงรายการเคร่ืองจักรกล 
ประกาศประกวดราคาดังกลาวจึงมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑในหนังสือกระทรวงมหาดไทย  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๘๑      
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และหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีขางตน เม่ือผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัดนครพนม ในฐานะผูบังคับบัญชามีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
ประกวดราคาและเอกสารแนบทายประกวดราคาดังกลาวที่ทางผูจัดทําไดนําเสนอใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดใหถูกตอง หากมีปญหาหรือขอสงสัยอยางใด ก็ตองมีหนังสือ
สอบถามหรือขอคําแนะนําไปยังหนวยงานที่เก่ียวของในเรื่องดังกลาวเพ่ือทราบวิธีปฏิบัติ 
ที่ถูกตอง แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการกลับมีคําส่ังใหผูจัดทําเอกสารประกวดราคาทําผิดระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนด ประกอบกับเม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอวา  
ควรจางหางหุนสวนจํากัด ป. ซ่ึงเปนผูเสนอราคาต่ําสุด แมวาจะยื่นหลักฐานประกวดราคา 
โดยขาดเอกสารหลักฐานรถพนยาง ขาดหลักฐานเครื่องโรยหินขับเคลื่อนดวยตนเอง และขาด
ชุดทดสอบความแนนในสนาม แตไมทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในการยื่นซองประกวดราคา 
จึงไมเปนสาระสําคัญที่จะตัดสิทธิผูเสนอราคารายต่ําสุดน้ี แตผูฟองคดีก็ไมเห็นดวยกับความเห็น
ของคณะกรรมการประกวดราคา และสั่งการใหหางหุนสวนจํากัด บ. เปนผูชนะการประกวดราคา 
การท่ีผูฟองคดีไดทําการจางหางหุนสวนจํากัด บ. ซ่ึงตอมาไดมีการตอรองราคาลงมาเหลือ 
เปนจํานวน ๘,๓๘๐,๐๐๐ บาท แทนที่จะทําการจางหางหุนสวนจํากัด ป. ที่เสนอราคา 
๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท การกระทําของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนการพิจารณาที่ไมชอบดวยระเบียบ 
และเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย เน่ืองจากตองจายเงินคาจางแพงกวาที่ควร
จะตองจายเปนเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง เปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ จึงตองรับผิดในผลแหงการละเมิดน้ัน 
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  อยางไรก็ดี เน่ืองจากความเสียหายสวนหนึ่งเกิดจาก
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครพนม ซ่ึงเปนเจาของงบประมาณและเปนผูถายโอน 
การกอสรางดังกลาว ไมแนะนําใหผูฟองคดีปฏิบัติตามหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทย 
ที่ไดแจงเวียนแนวทางปฏิบัติใหทราบ ถือเปนความบกพรองของหนวยงานของรัฐและระบบ 
การดําเนินงานสวนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงควรหักสวน
แหงความรับผิดดังกลาวออกในอัตรารอยละ ๗๐ ของคาเสียหายจํานวน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท  
ความเสียหายจํานวน ๑,๙๔๖,๐๐๐ บาท จึงตกเปนพับแกทางราชการ สําหรับจํานวนเงิน
คาเสียหายอีกจํานวน ๘๓๔,๐๐๐ บาท ที่ยังเหลืออยู น้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนผูบังคับบัญชา 
ที่ใชอํานาจสั่งอนุมัติ จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามแนวทางการกําหนดสัดสวนความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ที่กําหนดให
ผูอนุมัติรับผิดในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาเสียหาย เม่ือความเสียหายในสวนที่เจาหนาที่ตองรับผิด
เปนเงินจํานวน ๘๓๔,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน 
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๓๓๓,๖๐๐ บาท ถือเปนจํานวนเงินที่ไดคํานึงถึงระดับความรายแรงของการกระทําและความเปนธรรม
ในแตละกรณีเปนเกณฑตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว  ดังน้ัน การที่
ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาเสียหาย
จํานวน ๘๓๔,๐๐๐ บาท คิดเปนเงินจํานวน ๓๓๓,๖๐๐ บาท จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ 
ดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๖) 

 

   กรณีที่จะกลาวหาวาเจาหนาการเงินทุจริตเบียดบังเงินที่อยูใน
ความครอบครองไป จะตองมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ เม่ือไมมีหลักฐานที่ชัดเจน
ประกอบกับในคดีอาญาศาลแขวงพิพากษายกฟอง จึงยังไมอาจฟงไดวาเจาหนาที่ 
ไดอาศัยโอกาสและการปฏิบัติหนาที่เบียดบังเงินที่อยูในความครอบครองไปโดยทุจริต 
แตการที่เจาหนาที่การเงินไมไดปฏิบัติตามข้ันตอนการรับสงเงินตามที่หนวยงานของรัฐ
กําหนดไวอยางเครงครัด จนเปนเหตุใหเงินของทางราชการสูญหาย ถือเปนการกระทํา
โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ
และอาจใชความระมัดระวังได แตหาไดใชความระมัดระวังเพียงพอไม จึงเปนการกระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 

   เจาหนาที่การเงินซึ่งปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการเงินมากกวา ๘ ป 
ยอมตองมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ตามวิสัยและพฤติการณของบุคคลท่ีมี
วิชาชีพเชนน้ัน เม่ือละเลยไมทําหลักฐานการสงมอบเงินตามระเบียบของทางราชการ  
จนเปนเหตุใหเงินของราชการสูญหาย จึงควรตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกหนวยงาน
ของรัฐ ในอัตรารอยละ ๔๐ ของความเสียหายทั้งหมด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาหนาที่การเงิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

(ผูถูกฟองคดี) ไดรับมอบหมายจากนาง อ. หัวหนาฝายการเงิน ใหทําหนาที่รับจายเงินคาลงทะเบียน
นักศึกษาและเงินทั่วไปรวมกับนางสาว ว. ในวันเกิดเหตุผูฟองคดีและนางสาว ว. ไดรับเงิน
คาลงทะเบียนนักศึกษาจํานวน ๓๖๖,๒๘๐ บาท และเงินทั่วไปจํานวน ๗๕,๙๐๐ บาท โดยมี 
นาง ห. และนางสาว อ. ชวยนับเงิน และผูฟองคดีไดมอบเงินทั้งสองจํานวนใหนางสาว ร.  
เก็บเงินเขาตูนิรภัย  ตอมา มีการตรวจพบวาเงินคาลงทะเบียนนักศึกษาสูญหาย ผูถูกฟองคดีจึง
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงคณะกรรมการฯ  
เห็นวา กรณีน้ีมีเจาหนาที่ตองรับผิดชอบสี่รายไดแก ผูฟองคดี นางสาว ร. นางสาว ว. และ
นางสาว อ. และเห็นวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่โดยจงใจหรือปฏิบัติหนาที่ของตนเบียดบังเงิน
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จํานวน ๓๖๖,๒๘๐ บาท ที่อยูในความครอบครองไป อันเปนการละเมิดในการปฏิบัติหนาที่  
เปนการกระทําโดยจงใจหรือยอมเล็งเห็นผลในความเสียหายโดยมิชอบดวยกฎหมาย จึงควร 
รับผิดชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของจํานวนเงิน ๓๖๖,๒๘๐ บาท พรอมทั้ง
ใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ๓ ราย รับผิดตามสัดสวนแหงการละเมิด  ตอมา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่ง
เรียกใหผูฟองคดีและเจาหนาที่ที่เก่ียวของรับผิดชดใชเงินตามความเห็นของคณะกรรมการฯ  
ผูฟองคดียื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดวิ นิจฉัยอุทธรณโดยใหหักสวน 
ความบกพรองของหนวยงานออกรอยละ ๑๐ ของความเสียหายทั้งหมด สวนผูฟองคดีใหรับผิด
ตามคําสั่งเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่สั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีน้ีผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน กลับเปน 
ผูพิจารณาอุทธรณเสียเอง โดยไมไดรายงานเร่ืองดังกลาวพรอมความเห็นไปยังผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
อันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีเฉพาะในสวนที่วินิจฉัย
อุทธรณ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย สําหรับปญหาวา การกระทําของผูฟองคดีในคร้ังนี้
เปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอน้ัน โดยที่คร้ังน้ีผูฟองคดีอางในคําฟองและไดใหการ
ตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวาไดนับเงินคาลงทะเบียนโดยมีนาง ห. 
และนางสาว อ. ชวยนับ  หลังจากน้ัน ไดสงถุงเงินคาลงทะเบียนเรียนจํานวน ๓๖๖,๒๘๐ บาท  
ใหนางสาว ร. โดยใหนางสาว ร. เขียนจํานวนเงินในกระดาษแผนเล็กใสในถุงเงิน จากน้ันจึงนับเงิน
ทั่วไปและนําเงินทั่วไปจํานวน ๗๕,๙๐๐ บาท สงใหนางสาว ร. แตนางสาว ร. ใหการวาไดรับเงิน
ทั่วไปเพียงคร้ังเดียว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะที่มีการตรวจนับเงินคาลงทะเบียนนักศึกษา
และเงินทั่วไปมีบุคคลอ่ืนอยูดวยหลายคน โดยนางสาว ร. ไดใหการตอคณะกรรมการฯ วา  
ผูฟองคดีกลับกอนนาง ห. และนางสาว อ.  ดังน้ัน ชวงที่ผูฟองคดีกลับออกไปน้ัน ยังมีเจาหนาที่อ่ืน
อยูในหอง ซ่ึงหากผูฟองคดีเปนผูเอาเงินไปก็จะตองเอาไปในขณะนั้นโดยหยิบถุงเงินดังกลาว 
ใสกระเปา ผูที่อยูในหองนาจะตองรูเห็น ซ่ึงการที่ผูถูกฟองคดีรับฟงขอเท็จจริงในคดีวา ผูฟองคดี
เบียดบังเอาเงินคาลงทะเบียนไป โดยเปนการเอาไปหลังจากตรวจนับเสร็จซ่ึงยังมีบุคคลอ่ืนอยูดวย
ในขณะน้ัน จึงตองมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอวาผูฟองคดีเอาเงินไปในขณะนั้นจริง  
ซ่ึงกรณีของผูฟองคดียังไมมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน สวนการท่ีผูฟองคดีไมปฏิบัติตามระเบียบ
ทําใหผูฟองคดีไมมีหลักฐานการรับสงเงินนั้น ก็ไมใชหลักฐานที่แสดงวาผูฟองคดีทจุริตเอาเงินไป
แตอยางใด  นอกจากน้ี หัวหนาฝายการเงินไดมอบหมายนางสาว ร. ใหเปนผูรับฝากเงินที่ไดจาก
การปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี ซ่ึงโดยหนาที่ของนางสาว ร. ยอมตองมีความรับผิดชอบในการ
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รับฝากเงินทั้งสองจํานวนดังที่เคยปฏิบัติมากอน แตนางสาว ร. ไดใหการตอคณะกรรมการฯ วา
รับเงินครั้งเดียว โดยไมเปดดูและไดเดินทางกลับบานโดยลืมรับเงินคาลงทะเบียน นับวา 
ผิดปกติวิสัยและขัดกับคําใหการของนาง ห. ที่ใหการวาหากหัวหนาฝายการเงินไมอยู ตนเองจะ
ฝากเงินไวกับนางสาว ร. และจะฝากเงินไวสองจํานวน  ดังนั้น โดยวิสัยของเจาหนาที่ผูไดรับ
ความไววางใจจากผูบังคับบัญชาหลายครั้งใหทําหนาที่ดังกลาว ยอมตองเขาใจวาตองรับฝากเงิน
ทั้งสองจํานวน ซ่ึงในคดีอาญาที่มีการดําเนินคดีกับผูฟองคดี ศาลแขวงพิพากษายกฟอง 
โดยวินิจฉัยวายังมีความสงสัยวาจําเลยหรือนางสาว ร. หรือบุคคลอ่ืนเปนผูทุจริตยักยอกเอาเงินไป 
ทั้งนี้ ในการรับสงเงินนั้น ผูถูกฟองคดีไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และหัวหนาฝายการเงินไดกําหนด
หลักเกณฑในการรับสงเงินสดไว โดยตองมีหลักฐานเปนหนังสือเพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริต
ในการรับสงเงิน แตจากระบบการสงเงินที่ผานมาไมไดมีการจัดทําเอกสารในการนําสง 
อยางเครงครัด โดยปรากฏตามคําใหการของนางสาว ร. วาระบบการสงเงินที่ผานมาไมมีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการสงเงิน การที่ผูฟองคดีไมปฏิบัติตามขั้นตอนจนเปนเหตุใหเ งิน
คาลงทะเบียนนักศึกษาสูญหาย พฤติการณของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนเพียงแตการกระทํา 
โดยปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนน้ันจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ 
และอาจใชความระมัดระวังได แตผูฟองคดีหาไดใชความระมัดระวังใหเพียงพอไม การกระทํา
ของผูฟองคดีจึงเปนการกระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง กอใหเกิดความเสียหาย 
แกผูถูกฟองคดีเทาน้ัน ยังไมอาจฟงไดวาผูฟองคดีอาศัยโอกาสและการปฏิบัติหนาที่ของตน
เบียดบังเงินที่อยูในความครอบครองไปโดยทุจริต สําหรับการคํานวณคาสินไหมทดแทนนั้น  
เม่ือการกระทําละเมิดในครั้งน้ี ผูถูกฟองคดียอมรับวาสวนหน่ึงเกิดจากความบกพรองของ
ระบบงานโดยรวมของผูถูกฟองคดี และใหหักสวนความบกพรองของผูถูกฟองคดีออกในอัตรา
รอยละ ๑๐ คงเหลือความเสียหายเปนเงิน ๓๒๙,๖๕๒ บาท ซ่ึงการหักสวนความบกพรอง
ดังกลาวของผูถูกฟองคดีเปนธรรมแกกรณีแลว ประกอบกับผูฟองคดีเปนลูกจางชั่วคราว 
โดยทํางานมากกวา ๘ ป ยอมตองเขาใจระเบียบของราชการพอสมควร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เม่ือผูฟองคดีมีหนาที่เก่ียวของดานการเงิน จึงควรตองมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ 
ตามวิสัยและพฤติการณของบุคคลที่มีวิชาชีพเชนนั้น แตในการสงมอบเงินใหแกนางสาว ร.  
ผูฟองคดีกลับไมทําหลักฐานการสงเงินไว ทั้งที่ผูถูกฟองคดีและหัวหนาฝายการเงินไดออก
ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขึ้นเพ่ือใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติ การที่ผูฟองคดีละเลยไมปฏิบัติตาม
จนเปนเหตุใหเงินราชการสูญหาย การกระทําดังกลาวของผูฟองคดีจึงเปนสวนสําคัญที่ทําให 
ผูถูกฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงควรชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกฟองคดีในอัตรา 
รอยละ ๔๐ คิดเปนเงิน ๑๓๑,๘๖๐.๘๐ บาท  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีเฉพาะ
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สวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวา ๑๓๑,๘๖๐.๘๐ บาท และเพิกถอน 
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีเฉพาะสวนของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๒๓/๒๕๕๗) 
 

 นายกเทศมนตรีมีหนาที่ควบคุมตรวจสอบคณะกรรมการกําหนด 
ราคากลางซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาใหกําหนดราคากลางใหถูกตองตามกฎหมาย กรณีที่
นายกเทศมนตรีลงนามอนุมัติราคากลางโดยละเลยไมตรวจสอบความถูกตองของ 
ราคากลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางจัดทํา เปนเหตุใหทางราชการเสียคาใชจาย
ในการกอสรางสูงเกินจริง ซึ่งหากใชความระมัดระวังในฐานะท่ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
เพียงเล็กนอย จะพบวาคณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด และอาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายแก 
ทางราชการได ความเสียหายสวนหนึ่งจึงเกิดจากการกระทําดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงของนายกเทศมนตรี 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ไดทํา
สัญญาจัดซ้ือจัดจางโครงการกอสรางดาดทองคลองโพงพาง ค.ส.ล. และโครงการกอสรางสนาม
บาสเกตบอลและวอลเลยบอลโรงเรียนเทศบาล ๓ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๓ 
ตรวจสอบพบวา คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนดราคากลางทั้งสองโครงการดังกลาว 
ไมถูกตอง ทําใหทางราชการเสียหาย ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด และไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริงตอกระทรวงการคลัง  ตอมา กระทรวง 
การคลังพิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการกําหนดราคากลางมีหนาที่โดยตรงในการกําหนด
ราคากลางและมีความเชี่ยวชาญในงานชาง ไมไดใชความระมัดระวังในการคํานวณราคากลาง 
ทําใหทางราชการเสียหาย จึงใหรับผิดในอัตรารอยละ ๘๐ ของคาเสียหาย สวนปลัดเทศบาลนคร
สมุทรปราการมีหนาที่พิจารณาราคากลางเพื่อเสนอผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีนคร
สมุทรปราการในขณะนั้น โดยผูฟองคดีมีหนาที่ใหความเห็นชอบราคากลางเพ่ือนําไปประกวดราคา 
มิไดตรวจความถูกตองของราคากลางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด พฤติการณ
เปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงใหรับผิดคนละรอยละ ๑๐ ของ 
ความเสียหาย เทศบาลนครสมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําส่ังตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย เปนเงิน ๔๕,๘๑๙.๑๘ บาท ผูฟองคดี 
ยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคาํสั่งผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ดังกลาว ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะในสวน 



 
 
๘๘๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายเกินกวา ๓๒,๒๔๓.๘๑ บาท ผูฟองคดียื่นอุทธรณตอ 
ศาลปกครองสูงสุดเพียงประเด็นเดียววามิไดกระทําละเมิด 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 มาตรา ๔๘ เตรส๙๖ และมาตรา ๔๘ สัตตรส๙๗ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญญัติใหผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชาปลัดเทศบาล มีหนาที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจาง
เทศบาล ซ่ึงในการกําหนดราคากลางเพ่ือใชในการประกวดราคา ผูฟองคดีเปนผูออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เม่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลางไดกําหนดราคากลางแลว 
จะตองเสนอผูฟองคดีอนุมัติกอนจึงจะถือเปนการจางได  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงมีหนาที่ควบคุมและ
ตรวจสอบคณะกรรมการกําหนดราคากลางซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาใหกําหนดราคากลาง 
ใหถูกตองตามกฎหมาย ประกอบกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ สร. ๐๒๐๓/ว. ๑๐๐ 
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๒ แจงเวียนใหเจาหนาที่กําหนดราคากลางใชขอมูลในการถอดแบบ
คํานวณราคากลางเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใชตัวเลขราคาวัสดุกอสรางที่กรมเศรษฐกิจ 
การพาณิชย กระทรวงพาณิชย สวนในจังหวัดตาง ๆ ถากระทรวงพาณิชยยังไมสามารถจัดทําใหได 
ใหใชราคาวัสดุกอสรางของสวนกลางโดยปรับเพ่ิมคาขนสงเองตามความเหมาะสม ถากระทรวง
พาณิชยไมไดรวบรวมไว ก็ใหสืบหาราคาน้ัน ๆ เอง  ดังน้ัน เกณฑที่ตองใชตัวเลขราคาวัสดุ 
ที่กระทรวงพาณิชยรวบรวมไว เปนวิธีการคํานวณหาราคากลางของงานกอสรางของทางราชการ
มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังใชบังคับอยูในขณะที่มีการจัดจางทั้งสองโครงการดังกลาว 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางที่ผูฟองคดีแตงตั้งจึงตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีตาม
หนังสือเวียนฉบับดังกลาวภายใตการควบคุมตรวจสอบโดยผูฟองคดีในขณะน้ัน การที่ผูฟองคดี
ลงนามอนุมัติโดยละเลยไมตรวจสอบความเปนมาของจํานวนเงินที่ประมาณการเปนราคากลาง
วาถูกตองตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางที่กฎระเบียบทางราชการกําหนดไวหรือไม  
                                                 
 ๙๖-๙๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
 (๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
 (๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
 (๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
 (๕) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
 (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา ๔๘ สัตตรส ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๘๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย ตองจายคากอสรางโครงการทั้งสองโครงการดังกลาว 
ในราคาที่สูงกวาปกติ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ กอใหเกิด
ความเสียหายตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และไมอาจกลาวอางไดวาราคากลางกําหนดอยูในวงเงินงบประมาณแลว ผูฟองคดีจึงไมตอง
ตรวจสอบ ซ่ึงหากผูฟองคดีใชความระมัดระวังในฐานะผูมีอํานาจอนุมัติเพียงเล็กนอย ก็อาจปองกัน
มิใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได หรือหากมีขอสงสัยในราคาดังกลาว ก็ชอบที่จะ
ซักถามคณะกรรมการกําหนดราคากลาง แตผูฟองคดีก็หาทําไม ความเสียหายสวนหนึ่งจึงเกิดจาก
การกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูฟองคดี พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ เฉพาะในสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย 
เกินกวา ๓๒,๒๔๓.๘๑ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๓/๒๕๕๗) 

 

 การที่ผูฟองคดีในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสินอนุมัติ
ใหธนาคารออมสินซื้อหุนเพิ่มทุนธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) โดยมิได
ตรวจสอบวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเคยอนุมัติใหธนาคารออมสินลงทุนใน
สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยหรือไม และมิไดตรวจสอบเงื่อนไขในการเสนอ
ขายหุนวามีมาตรการในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแกธนาคารออมสินหรือไม 
โดยมีพฤติการณที่แสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีไดตกลงใจที่จะอนุมัติใหธนาคารออมสิน 
ซื้อหุนธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) ลวงหนาอยูแลว จึงเพิกเฉยหรือ
ละเลยที่จะดําเนินการตรวจสอบดังกลาว กรณีจึงเห็นไดวา ความเสียหายที่เกิดแก
ธนาคารออมสินเน่ืองจากราคาหุนของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน)  
มีมูลคาลดลงน้ัน เปนเพราะผูฟองคดีกระทําการดวยความประมาทเลนิเลออยางรายแรง 
และแมวาคําสั่งที่ใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนจะมิไดวินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทํา
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม แตหาเปนเหตุใหคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่ง
ที่ไมชอบดวยกฎหมายไม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีผูฟองคดีในฐานะประธานกรรมการ
ธนาคารออมสินไดอนุมัติใหธนาคารออมสินซื้อหุนเพ่ิมทุนธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด 
(มหาชน) จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ หุน ในราคาหุนละ ๑๕ บาท โดยไมมีอํานาจที่จะกระทําได และ
ตอมาธนาคารแหงประเทศไทยไดสั่งลดทุนของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) 
ทําใหหุนดังกลาวมีมูลคาลดลง เปนเหตุใหธนาคารออมสินไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 



 
 
๘๘๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๖ ในฐานะคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของผูฟองคดี 
เปนการกระทําละเมิดตอธนาคารออมสินและตองชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน 
๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกธนาคารออมสิน จึงเสนอรายงานผลการสอบสวนและความเห็นให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นชอบกับความเห็นของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๖ และสงเรื่องใหกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางตรวจสอบตอไป  
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๗ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๕ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพง 
ไดมีมติใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก
ธนาคารออมสิน และกรมบัญชีกลางพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๗ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑๕ จึงรายงานผลการพิจารณาใหปลัดกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑๗) 
พิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๑๗ พิจารณาแลวเห็นชอบตามที่กรมบัญชีกลางเสนอและไดเสนอตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือพิจารณา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นดังกลาว 
และมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนจํานวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแก
ธนาคารออมสิน ผูฟองคดีเห็นวา คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนคําสั่งที่ไมถูกตองตามกฎหมาย 
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมหรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา ธนาคารออมสินไดเคยขออนุญาต 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงทุนในสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย และบริษัทประกันภัย และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใหความเห็นชอบ โดยไมปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเคยอนุญาตใหธนาคารออมสินลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
พาณิชยดวยแตอยางใด  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีอนุมัติใหธนาคารออมสินซ้ือหุนธนาคารกรุงเทพฯ 
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ หุน ราคาหุนละ ๑๕ บาท เปนเงินจํานวน 
๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ (๖)๙๘ แหง
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะนั้น เน่ืองจากเปนการอนุมัติ
ใหธนาคารออมสินลงทุนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนในกิจการที่ไมไดรับอนุมัติจากผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ กอน และโดยที่คําเสนอขายหุนของกรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ 

                                                 
 ๙๘ พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 มาตรา ๗ ใหจัดต้ังธนาคารออมสินข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจ ดังตอไปน้ี  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน ซ่ึงรัฐมนตรีอนุญาต 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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จํากัด (มหาชน) ที่เสนอตอผูฟองคดี ไมมีมาตรการใด ๆ ที่เปนหลักประกันแกธนาคารออมสิน
เลยวาหากเกิดความเสียหายขึ้น ธนาคารออมสินจะไดรับการชดเชยความเสียหายอยางไร  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ราคาหุนของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) มีราคา
ลดลงเหลือเพียงหุนละ ๐.๕๐ บาท และตอมาธนาคารแหงประเทศไทยไดมีคําส่ังปดกิจการ
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) ทําใหธนาคารออมสินไดรับความเสียหาย 
ในจํานวนหุนที่มีราคาลดลงเปนเงินจํานวน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงถือวาผูฟองคดี 
ไดกระทําตอธนาคารออมสินโดยผิดกฎหมาย เปนเหตุใหธนาคารออมสินไดรับความเสียหาย 
และการที่ผูฟองคดีอนุมัติใหธนาคารออมสินซ้ือหุนธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด 
(มหาชน) น้ัน แมจะเปนการอนุมัติตามขอเสนอของสํานักบริหารเงิน ผานผูอํานวยการธนาคาร
ออมสิน ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ วา ควรลงทุนซ้ือหุนเพ่ิมทุนธนาคารกรุงเทพฯ 
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) พรอมทั้งระบุในบันทึกดังกลาววา กระทรวงการคลังไดเคยอนุญาต
ในหลักการใหธนาคารออมสินสามารถนําเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินไดก็ตาม แตการที่ผูฟองคดี
มิไดตรวจสอบวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเคยอนุมัติใหธนาคารออมสินลงทุนในสถาบันการเงิน
ประเภทธนาคารพาณิชยตามที่สํานักบริหารเงินเสนอผานผูอํานวยการธนาคารออมสินหรือไม 
ทั้งที่อยูในวิสัยที่ผูฟองคดีสามารถตรวจสอบไดโดยงาย โดยการเรียกเอกสารหลักฐานการอนุมัติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มาพิจารณา ซึ่งหากผูฟองคดีไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชนวาน้ัน  
ผูฟองคดียอมจะทราบวาไมอาจอนุมัติใหธนาคารออมสินลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
พาณิชยได เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดอนุมัติใหลงทุนในสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
พาณิชย ทั้งหากไดพิจารณาเง่ือนไขในการเสนอขายหุนธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด 
(มหาชน) แลวจะเห็นไดวา เง่ือนไขดังกลาวไมมีมาตรการในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
แกธนาคารออมสิน จึงเปนที่เห็นไดชัดเจนวาการที่ผูฟองคดีอนุมัติใหธนาคารออมสินซื้อหุน
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) เปนการกระทําไปดวยความประมาทเลินเลอ 
และเมื่อไดคํานึงถึงพฤติการณของผูฟองคดีกอนการอนุมัติใหธนาคารออมสินซื้อหุนธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) ดังกลาว ที่ไดกลาวตอคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน เม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ วา ธนาคารกรุงเทพฯ 
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุนเพ่ิมทุนแกธนาคารออมสิน ซ่ึงเปนเรื่องที่มิไดมีการ
กําหนดไวในวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินครั้งดังกลาว ทั้งยังไดแสดงความเห็น
ตอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินในครั้งดังกลาวอีกดวยวา สมควรที่ธนาคารออมสิน 
จะเขาซ้ือหุนดังกลาวได  ทั้งน้ี เพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ซ่ึงคิดวาการซ้ือหุนครั้งนี้
ธนาคารออมสินจะไดกําไร และไดสั่งการในหนังสือที่กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพฯ 
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) เสนอตอผูฟองคดีวา “เรียน ธอส. โปรดพิจารณาตามที่ไดเรียน 
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ในที่ประชุมและตามมติคณะกรรมการเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘” รวมทั้งเม่ือผูฟองคดีไดรับ
รายงานการวิเคราะหของสํานักบริหารเงินที่เสนอผานผูอํานวยการธนาคารออมสินตามหนังสือ
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผูฟองคดีไดทําการอนุมัติใหธนาคารออมสินซื้อหุนธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซ่ึงเปนวันเดียวกับวันที่ 
ผูฟองคดีไดรับรายงานการวิเคราะหของสํานักบริหารเงินโดยทันที พฤติการณดังกลาวของ 
ผูฟองคดีแสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีไดตกลงใจที่จะอนุมัติใหธนาคารออมสินซื้อหุนธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) ลวงหนากอนที่จะไดรับทราบคําเสนอขายหุนของ
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) ในรายละเอียด และกอนที่จะไดรับรายงาน 
การวิเคราะหของสํานักบริหารเงิน และดวยเหตุที่ผูฟองคดีไดตกลงใจไวลวงหนาแลวเชนนี้  
ผูฟองคดีจึงไดอนุมัติใหธนาคารออมสินซื้อหุนธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) 
โดยเพิกเฉยหรือละเลยไมทําการตรวจสอบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดอนุมัติใหธนาคารออมสิน 
ซ้ือหุนสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยหรือไม และมิไดไตรตรองถึงทางไดเสียของ
ธนาคารออมสินเลย กรณีจึงเห็นไดวา ผูฟองคดีกระทําการอนุมัติใหธนาคารออมสินซื้อหุน
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) เปนเหตุใหธนาคารออมสินไดรับความเสียหาย
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูฟองคดีจึงตองรับผิดเพ่ือชดใชคาเสียหายใหแก
ธนาคารออมสินเพ่ือละเมิด  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีชําระ
คาสินไหมทดแทนใหแกธนาคารออมสินได และแมวาในการออกคําสั่งใหผูฟองคดีชําระคาสินไหม
ทดแทน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ คงวินิจฉัยแตเพียงวา การกระทําของผูฟองคดีที่เปนเหตุใหเกิด 
ความเสียหายแกธนาคารออมสินเปนไปดวยความประมาทเลินเลอ มิไดวินิจฉัยวาผูฟองคดี
กระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม แตเม่ือพฤติการณของผูฟองคดีสอแสดง
ใหเห็นวา ผูฟองคดีไดกระทําการอนุมัติใหธนาคารออมสินซื้อหุนธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ 
จํากัด (มหาชน) ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง ลําพังแตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดวินิจฉัย
เชนน้ีกอนที่จะมีคําสั่งดังกลาว ยังไมเพียงพอที่จะทําใหถือไดวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดังกลาว เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๓๓/๒๕๕๘) 

 

 ๒) กรณีไมเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง 

  อุบัติเหตุแมจะเกิดจากการที่ เจาหนาที่ ขับรถดวยความเร็ว 
ในสภาวะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น แตจากผลการสอบสวนพยานบุคคลซ่ึงใหการวา 
เจาหนาที่ไดขับรถดวยความระมัดระวังตลอดเสนทาง ประกอบกับสภาพของรถยนต 
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ที่เสียหายเพียงบริเวณดานขวาของรถอันเกิดจากการลื่นไถลไปชนกับราวสะพาน 
และหยุดน่ิง โดยมิไดพลิกคว่ําหรือทําใหผูที่โดยสารมาในรถยนตไดรับบาดเจ็บ จึงบงชี้วา
รถยนตมิไดชนกับราวสะพานในระดับที่รุนแรงมาก อันจะแสดงใหเห็นวาไดขับรถ 
ดวยความเร็วสูงในขณะมีฝนตกหนักที่พึงคาดหมายไดวาอาจเกิดอุบัติเหตุข้ึนได แมจาก
ภาพถายสภาพของรถยนตและราวสะพานที่ไดรับความเสียหายจะมีมูลเหตุนาเชื่อวา 
ขณะเกิดเหตุไดขับรถยนตดวยความเร็วเกินกวา ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง แตก็ยังไมเพียงพอ 
ที่จะรับฟงวาเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุ พฤติการณดังกลาวยังไมอาจถือไดวา 
เปนการกระทําละเมิดดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงพลขับ สังกัดกองทัพเรือ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหขับรถยนตบรรทุกขนาดกลาง นํากําลังพลจากจังหวัดสงขลา 
ไปสับเปลี่ยน และรับกําลังพลจากจังหวัดนราธิวาสกลับจังหวัดสงขลา ขณะที่ผูฟองคดีขับรถยนต
กลับมายังจังหวัดสงขลา เกิดฝนตกหนัก รถจึงเสียหลักชนกับราวสะพานทําใหดานหนาขวา 
ของรถไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดกรณีดังกลาว และสงสํานวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยกรมบัญชีกลางเห็นวา อุบัติเหตุเกิดจากการขับรถดวยความเร็วในสภาวะ 
ที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น เม่ือรถยนตเสียการทรงตัวจึงทําใหไมสามารถควบคุมรถได พฤติการณ
ถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย 
แตเม่ือคํานึงถึงความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมแหงกรณีแลว ใหผูฟองคดีรับผิด
ชดใชคาเสียหายรอยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดี
ชดใชคาเสียหาย ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การท่ีจะออกคําส่ังใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายจากเหตุละเมิดไดจะตอง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง กอใหเกิดความเสียหายแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงการกระทําที่ถือวาเปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงนั้น 
หมายถึงการกระทําโดยมิไดเจตนา แตเปนการกระทําซ่ึงบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิด
ความเสียหายไดแตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวาน้ันเลย เม่ือคําส่ังใหชดใชคาเสียหายระบุ
เหตุผลวา อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากผูฟองคดีขับรถดวยความเร็วในสภาวะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น 
เม่ือรถเสียการทรงตัว ทําใหไมสามารถควบคุมบังคับรถได พฤติการณถือไดวาเปนการปฏิบัติ
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หนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ  
แตหากพิจารณาจากรายผลการสอบสวนพยานบุคคลที่น่ังมาในรถคันเกิดเหตุซ่ึงใหการวา  
ผูฟองคดีขับรถดวยความระมัดระวังตลอดเสนทาง ประกอบกับสภาพของรถยนตที่เพียงแตไดรับ 
ความเสียหายบริเวณดานขวาของรถ อันเกิดจากรถยนตลื่นไถลไปชนกับราวสะพานและหยุดน่ิง 
ในลักษณะขวางถนนเลยบริเวณสะพานไปประมาณ ๕ เมตร โดยมิไดพลิกคว่ําหรือทําใหกําลังพล 
ที่โดยสารมาในรถยนตคันดังกลาวไดรับบาดเจ็บแตอยางใด บงชี้วารถยนตมิไดชนกับราวสะพาน 
ในระดับที่รุนแรงมาก อันจะแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีขับรถดวยความเร็วสูงในขณะมีฝนตกหนัก
ที่จะพึงคาดหมายไดวาอาจเกิดอุบัติเหตุกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
ของทางราชการขึ้นได แมจากภาพถายสภาพของรถยนตคันเกิดเหตุและราวสะพานที่ไดรับ
ความเสียหายจะมีมูลเหตุใหนาเชื่อวา ขณะเกิดเหตุผูฟองคดีขับรถยนตดวยความเร็วเกินกวา 
๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง แตการขับรถเร็วเกินกวา ๖๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง เพียงประการเดียว 
ยังไมเพียงพอที่จะรับฟงไดวาเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ พฤติการณจึงเปนเพียงการกระทําโดยขาด
ความระมัดระวังอยางเพียงพออันเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอเทาน้ัน เม่ือไมปรากฏวา
ขณะเกิดเหตุผูฟองคดีไดนํารถยนตที่มีสภาพชํารุดบกพรองหรือระบบหามลอไมสมบูรณมาขับ หรือ
ขับรถในขณะที่มีสภาพรางกายไมสมบูรณหรือไมพรอมที่จะขับรถไดแตอยางใด พฤติการณและ
การกระทําดังกลาวยังไมอาจถือไดวาเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง ผูฟองคดีจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายตามนัยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 
ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่สั่งใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายแกทางราชการ  
จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๒/๒๕๕๕) 

 

การกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ เปนหนาที่ของ
คณะกรรมการกําหนดราคากลางที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบของ 
ทางราชการอยางเครงครัด เม่ือปลัดเทศบาลไดพิจารณาราคากลางโดยไมมีขอเท็จจริงใด
ที่จะทําใหทราบไดวา กรรมการกําหนดราคากลางไดลงลายมือชื่อโดยไมไดรวมจัดทํา
ประมาณราคากับประธานกรรมการ  อีกทั้ง ไมมีขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีจะทําใหทราบไดวา 
ราคากลางสูงกวาที่ควรจะเปน ทั้งยังไมรูเหตุหรือมีสวนเก่ียวของในการกําหนดราคา
ดังกลาว การที่เทศบาลตองจัดจางในวงเงินสูงกวาที่ควรจะเปนจึงเปนผลโดยตรงมาจาก
การกําหนดราคากลางของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง มิไดเปนผลจากการปฏิบัติ
หนาที่ของปลัดเทศบาลแตอยางใด 
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 สรุปขอเท็จจริง 
นายกเทศมนตรีตําบลวังทอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
ในการวาจางการกอสรางถนน คสล. สายราชดําเนิน พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. คํานวณปริมาณ
สูงกวาความเปนจริง เปนเหตุใหเทศบาลตองจัดจางในวงเงินสูงกวาที่ควรจะเปน จํานวน
๒๐๓,๖๕๐.๘๒ บาท และไดรายงานไปยงักระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
พิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการกําหนดราคากลางทั้งสามคนกระทําดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ตองรับผิดในอัตรารอยละ ๘๐ ของคาเสียหาย โดยรับผิดคนละ ๑ สวน คิดเปนเงิน
คนละ ๕๔,๓๐๖.๘๙ บาท สวนผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลมีหนาที่
พิจารณาราคากลางเพ่ือเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหความเห็นชอบ และผูฟองคดีที่ ๒ ตําแหนง
นายกเทศมนตรีในขณะนั้น มีหนาที่ใหความเห็นชอบราคากลางเพื่อนําไปประกวดราคา มิได
ตรวจสอบความถูกตองของราคากลางใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด พฤติการณ
เปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงใหผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒
รวมรับผิดคนละรอยละ ๑๐ ของคาเสียหายคิดเปนเงินคนละ ๒๐,๓๖๕.๐๘ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผูฟองคดี 
ทั้งสองยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดี แตศาลปกครองช้ันตนมีคําสั่งใหจําหนายคดีในสวนของผูฟองคดีที่ ๒ ออกจาก
สารบบความ เน่ืองจากผูฟองคดีที่ ๒ ไมทําคําคัดคานคําใหการและไมแจงความประสงคใหศาล
พิจารณาพิพากษาคดีตอไปภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการ
ปองกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันเสนอราคา : เฉพาะกรณีการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ของทางราชการ ไดวางหลักเกณฑการกําหนดราคากลางในการจางเหมากอสรางของทางราชการ
โดยมีจุดประสงคเพ่ือปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา จึงกําหนดใหราคากลาง
ตองเปนราคาท่ีไดจากการคํานวณถอดรูปแบบรายการ ซึ่งตองกําหนดโดยบุคคลผูมีความรู 
ความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะตําแหนงเทาน้ัน จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตงตั้ง ที่จะตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
อยางเครงครัดเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ ประกอบกับคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางมีบันทึกขอความ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เร่ือง กําหนดราคากลางโครงการ
กอสรางถนน คสล. สายราชดําเนิน เสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีการลงลายมือชื่อกรรมการ 
ในเอกสารครบถวนทุกคน ในขณะที่ผูฟองคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องดังกลาวไมมีขอเท็จจริงใด 
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ที่ผูฟองคดีที่ ๑ จะทราบไดวา กรรมการกําหนดราคากลางจํานวน ๒ คน ไดลงลายมือชื่อตามที่
ประธานกรรมการไดจัดทําประมาณราคากลางไวแลว โดยกรรมการกําหนดราคากลางทั้งสองคน
ไมไดรวมจัดทําประมาณราคาดวย  อีกทั้ง ไมมีขอเท็จจริงอ่ืนใดที่จะทําใหผูฟองคดีที่ ๑ ทราบวา 
ราคากลางดังกลาวสูงกวาราคาท่ีควรจะเปน ทั้งไมปรากฏพฤติการณอ่ืนใดที่แสดงใหเห็นวา 
ผูฟองคดีที่ ๑ รูเหตุดังกลาว หรือมีสวนเกี่ยวของทําใหการกําหนดราคาประมาณการสูงกวาที่ 
ควรจะเปน การที่เทศบาลตําบลวังทองตองจัดจางในวงเงินสูงกวาที่ควรจะเปน ไดรับความเสียหาย
เปนเงิน ๒๐๓,๖๕๐.๘๒ บาท จึงเปนผลโดยตรงจากการกําหนดราคากลางของคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง การปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีที่ ๑ ยอมเปนไปตามหนาที่ที่ควรปฏิบัติแลว 
จึงฟงไมไดวาผูฟองคดีที่ ๑ มีพฤติการณที่เปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอ อันเปนการกระทํา
ละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งให
ผูฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายจึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ เฉพาะสวนที่สั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๕) 

 

  การที่เจาหนาที่ลงนามรับรองเอกสารขอเบิกคาเชาบานของ
ขาราชการ โดยรับฟงตามที่คณะกรรมการบานพักและเจาหนาที่ฝายธุรการเสนอวา
บานพักที่มีอยูไมวาง และเปนการรับรองเอกสารตามการรับรองของเจาหนาที่คนกอน 
ซึ่งไดเคยรับรองสิทธิเบิกคาเชาบานไว  ตอมา เม่ือไดรับการทักทวงวามีบานพักวาง
เน่ืองจากมีผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานพักอาศัยอยู จึงไดมีคําสั่งใหขาราชการที่ไมมีสิทธิ
ออกจากบานพัก และใหขาราชการที่มีสิทธิเขาพักอาศัยแทนและงดเบิกคาเชาบาน 
พฤติการณดังกลาวเปนการพิจารณาโดยมีข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบขอเท็จจริง 
กอนการใชดุลพินิจ และเปนการใชดุลพินิจตามขอเท็จจริงที่มีอยูในขณะน้ัน จึงยังรับฟง
ไมไดวาเจาหนาที่กระทําไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หนวยงาน
ของรัฐจึงไมมีอํานาจเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนาย ป. อดีตผูอํานวยการ
โรงเรียน และผูฟองคดีในฐานะผูอํานวยการโรงเรียนในเวลาตอมา กรณีอนุมัติใหนาย พ. 
ขาราชการครูที่ยายมาปฏิบัติราชการ เบิกเงินคาเชาบานจากทางราชการ ในขณะที่บานพักครู 
มีนาย ส. ขาราชการครูซ่ึงไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานพักอาศัย โดยไมดําเนินการใหนาย ส. ออกจาก
บานพักครู และจัดใหนาย พ. ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินคาเชาบานเขาพักอาศัยแทน เปนเหตุใหทางราชการ
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ไดรับความเสียหาย  ตอมา กรมบัญชีกลางไดสอบสวนแลวมีความเห็นวา กรณีนาย ป. ในฐานะ
ผูบริหารโรงเรียน ซ่ึงเปนผูอนุมัติการเบิกคาเชาบานของนาย พ. โดยไมไดจัดใหมีการตรวจสอบ
อยางแนชัด ทั้งที่ไดรับการทวงติงวามีผูพักอาศัยอยูในบานพักครูโดยไมมีสิทธิพักอาศัย 
พฤติการณถือไดวานาย ป. จงใจไมจัดใหมีการตรวจสอบและเปนเหตุใหทางราชการตองจายเงิน
คาเชาบาน กรณีจึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายในชวงที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
สําหรับผูฟองคดีในฐานะผูบริหารโรงเรียนในเวลาตอมา แตไมไดจัดใหมีการตรวจสอบการใชสิทธิ
เบิกเงินคาเชาบานของขาราชการครู ทําใหไมสามารถทราบไดวามีบานพักของโรงเรียน 
ซ่ึงมีขาราชการครูผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานพักอาศัย และทําใหไมไดจัดใหนาย พ. เขาพักอาศัย  
เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย พฤติการณถือไดวาผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย 
คาเชาบานที่นาย พ. เบิกไปในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ผูฟองคดี 
เห็นวาคําสั่งใหชําระเงินไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  แนวปฏิบัติในการจัดขาราชการใหเขาอยูบานพักของสถานศึกษา 
ไดกําหนดโดยยึดหลักเกณฑตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง โดยมีหลักการวา บานพักของทางราชการที่จัดสรางขึ้น
ตองใหผูมีสิทธิเบิกเงินคาเชาบานเขาอยูกอน เพ่ือประหยัดเงินงบประมาณการเบิกจายเงินคาเชาบาน 
และมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติ
ใหยกเวนสิทธิไดรับคาเชาบานของขาราชการ ในกรณีที่ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหอยูแลว 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาย พ. ขาราชการครูที่ยายมาปฏิบัติราชการ ไดยื่นขอเบิกคาเชาบาน 
และนาย ป. ผูอํานวยการโรงเรียนในขณะนั้นไดพิจารณาผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพบานเชา และรับรองเอกสารวา นาย พ. มีสิทธิเบิกคาเชาบานได การที่ผูฟองคดี
ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนดังกลาวในเวลาตอมา และไดรับรองเอกสารขอเบิก 
คาเชาบานของนาย พ. วาไมมีบานพักครูวาง และไมมีบานพักประเภทครอบครัวที่จะเขาพัก
อาศัยได โดยเปนการรับรองตามที่ปรากฏในทะเบียนคุมการจัดการเขาอาศัย ประกอบกับ 
ไดตรวจสอบเอกสารวาถูกตองตามระเบียบและลงนามเห็นสมควรอนุมัติใหเบิกจายเงินได  
ถือเปนกรณีที่ผูฟองคดีรับฟงตามที่คณะกรรมการบานพักและเจาหนาที่ฝายธุรการเสนอ และใช
ดุลพินิจลงนามรับรองตามที่นาย ป. ผูอํานวยการโรงเรียนคนกอนเคยรับรองสิทธิเบิกคาเชาบาน
ไวแลว  นอกจากน้ี เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๑ ไดตรวจสอบแลวทักทวงวา
นาย ส. เขาพักอาศัยในบานพักครูโดยไมมีสิทธิ เน่ืองจากไมมีสิทธิเบิกเงินคาเชาบาน ผูฟองคดี
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ก็ไดมีคําสั่งใหนาย ส. ออกจากบานพัก และใหนาย พ. เขาพักอาศัยแทนและงดเบิกคาเชาบาน 
พฤติการณของผูฟองคดีที่ลงนามในแบบขอเบิกเงินคาเชาบานแลวมีความเห็นวา สมควรอนุมัติ
ใหเบิกจายเงินคาเชาบาน จึงเปนการพิจารณาโดยมีขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบขอเท็จจริง 
กอนใชดุลพินิจ และไดใชดุลพินิจตามขอเท็จจริงที่มีอยูในขณะนั้น พฤติการณดังกลาวยังรับฟง
ไมไดวา ผูฟองคดีกระทําไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไมมีอํานาจเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการไดตามมาตรา ๑๐  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใชเงินจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑/๒๕๕๕) 
 

  กรณีที่มีการเบิกทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบตัิหนาที ่ 
และตรวจไมพบความชํารุดเสียหายในเวลาที่สงคืน แตกลับตรวจพบความชํารุดเสียหาย
หลังจากสงคืนแลวเปนเวลาระยะเวลาถึง ๑๑ เดือนเศษ ทั้งที่ทรัพยสินดังกลาวไดถูก 
สงมอบตอกันไปอีกหลายทอดกอนการตรวจพบความชํารุดเสียหายน้ัน กรณีจึงยัง 
ไมพอที่จะรับฟงไดวา ความชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการที่เจาหนาที่ผูขอเบิก
ไมใสใจดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการอันจะเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูกํากับการ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
มีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการจํานวน ๓,๕๓๗ บาท กรณีเม่ือคร้ังที่
ผูฟองคดีรับราชการในตําแหนงผูบังคับหมู กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ไดเบิก
อาวุธปนไปใชในการปฏิบัติหนาที่ และไดสงอาวุธปนกระบอกดังกลาวคืนใหกับคณะกรรมการ
ตรวจสภาพอาวุธปน เม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซ่ึงผลการตรวจสอบมีสภาพใชการได  
ตอมา ไดมีการสงมอบอาวุธปนไปยังคณะกรรมการตรวจสภาพสิ่งของหลวงประเภทอาวุธปน 
ซ่ึงผลการตรวจสอบมีสภาพใชการไดเชนกัน แตภายหลังจากไดมีการสงคืนอาวุธปนที่เกิน
อัตรากําลังพลไปตรวจสภาพที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงผลการตรวจสอบเมื่อวันที่  
๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ พบวา อาวุธปนที่ผูฟองคดีเคยเบิกไปใช สภาพภายในลํากลองมีขุมสนิมลึก
ในรองเกลียว สาเหตุการชํารุดเกิดจากขาดการบํารุงรักษา ตองใชคาซอมบริการเปนเงิน  
๓,๕๓๗ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดกรณีดังกลาวขึ้น และไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน ผูฟองคดี 
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ยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  หากนับระยะเวลาตั้งแตวันที่ผูฟองคดีสงมอบอาวุธปนคืนใหแก
คณะกรรมการตรวจสภาพอาวุธปนเม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ไปจนกระทั่งถึงวันที่
ดําเนินการตรวจสภาพ คือ วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ มีระยะเวลาถึง ๑๑ เดือนเศษ จึงไดตรวจ
พบความชํารุดเสียหายของอาวุธปน ซ่ึงถือไดวาการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางลาชา
ประกอบกับอาวุธปนดังกลาวยังถูกสงมอบตอกันไปอีกหลายทอด จึงไมอาจทราบแนชัดวา 
การเกิดขุมสนิมลึกในรองเกลียวลํากลองปนไดเกิดขึ้นในชวงเวลาใด และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดรับอาวุธปนที่ผูฟองคดีสงคืนแลว เจาหนาที่ไดถอดชิ้นสวนออกลางดวยน้ํามันลางอาวุธปน 
จนสะอาดจึงเช็ดใหแหง แลวใชนํ้ามันปองกันสนิมชนิดที่สามารถปองกันสนิมไดในระยะเวลานาน
ทาชโลมภายในลํากลองและชิ้นสวนตาง ๆ แลวนําเขาเก็บรักษาไวในคลัง การดําเนินการดังกลาว
จึงนาจะพบขุมสนิมที่เกิดขึ้น ถาหากมี ในเวลานั้นแลว แตกลับไมพบ ประกอบกับเม่ือความชํารุด
เสียหายจากขุมสนิมไดตรวจพบเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ อันเปนระยะเวลาภายหลังจากที่ 
ผูฟองคดีไดใชอาวุธปนกระบอกนี้ยิงเปนครั้งสุดทายถึง ๑ ป ๑๑ เดือน ๒๒ วัน จึงขัดกับถอยคํา
ของผูตรวจพบที่ไดใหไวเองตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวา ขุมสนิม 
จะเกิดขึ้นภายในลํากลองภายหลังเวลา ๒ เดือน หลังจากการใชอาวุธปนยิงแลวไมทําความสะอาด
หรือทําความสะอาดไมดีพอ  อีกทั้ง ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสภาพอาวุธปนไดรับอาวุธปน 
คืนจากผูฟองคดีก็มีความเห็นวาอาวุธปนมีสภาพใชการได ไมมีอุปกรณสูญหาย กรณีจึงยัง 
ไมพอที่จะรับฟงไดวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการที่ผูฟองคดีไมใสใจดูแลรักษา
อาวุธปน อันเปนการกระทําละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูฟองคดีจึง 
ไมจําตองรับผิดชดใชคาเสียหายดังกลาว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการจํานวน ๓,๕๓๗ บาท จึงเปนการออกคําส่ังที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๘๓/๒๕๕๕)  
 

  การที่เจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน 
โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาวา ตองเปนเจาของที่ดินหรือผูรับมอบอํานาจจาก
เจาของที่ดิน เปนการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจากขอ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดใหตองติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง แตเม่ือการจัดทําประกาศ
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ดังกลาวไดผานการพิจารณาและเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาและหนวยงานของรัฐ
ตามลําดับชั้น และไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวาสามารถดําเนินการได ประกอบกับ
หนวยงานของรัฐเคยออกประกาศในลักษณะเชนน้ีมาแลว การกระทําดังกลาวจึงไมเปน
การฝาฝนตอกฎหมาย และแมหนวยงานของรัฐจะไดรับความเสียหายจากการจัดซื้อที่ดิน
ที่มีราคาสูงกวาราคาประเมิน แตเม่ือไมปรากฏวาเจาหนาที่พัสดุมีพฤติการณชวยเหลือให
ผูเสนอราคาเปนผูมีสิทธิเพียงรายเดียว  อีกทั้ง ไดมีการตอรองราคาแลวแตผูเสนอราคา
ไมยอมลด จึงไมมีพยานหลักฐานใดที่แสดงวาเจาหนาที่พัสดุแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจึงไมไดเปนผลโดยตรงจากการจัดทําประกาศประกวดราคา 
พฤติการณของเจาหนาที่พัสดุจึงไมเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ในระหวางที่ผูฟองคดีรับราชการที่เทศบาลเมืองทุงสง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ผูฟองคดีในฐานะหัวหนางานพัสดุและทรัพยสินไดจัดทําประกาศประกวดราคาซื้อที่ดินเพ่ือใช
กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย โดยระบุคุณสมบัติผูเสนอราคาวาตองเปนเจาของที่ดิน
หรือผูรับมอบอํานาจจากเจาของที่ดิน ซ่ึงปรากฏวามีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวโดยเปน 
ทั้งเจาของที่ดินเองและรับมอบอํานาจจากเจาของที่ดินรายอ่ืนใหมาเสนอราคาแทน สงผลให
ราคาที่เสนอขายสูงกวาราคาประเมินทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงเห็นวา การจัดทําประกาศดังกลาวเปนการกระทําโดยทุจริต เปดชองใหผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
ไดรับประโยชนจากการเสนอขายที่ดิน และแมจะไดมีการขอยกเวนตอกระทรวงมหาดไทยใหกําหนด
คุณสมบัติในลักษณะดังกลาวได แตก็เปนภายหลังจากที่ไดมีการยื่นซองประกวดราคาไปแลว 
พฤติการณดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทน แตผูฟองคดีไมเห็นดวยเนื่องจากประกาศดังกลาวไดผานการพิจารณาจาก
ผูอํานวยการกองคลังและนายกเทศมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบ และสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี ๑๑ ไดตรวจสอบแลวไมมีขอโตแยงหรือขอคัดคานแตประการใด   
อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเคยประกาศประกวดราคาในลักษณะเดียวกันน้ีมาแลว ๒ คร้ัง ผูฟองคดี 
จึงยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ัง 
ของผูถูกฟองคดี ๑ ดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือการจัดทําประกาศประกวดราคาของผูฟองคดีโดยระบุคุณสมบัติ 
ผูเสนอราคาวาตองเปนเจาของที่ดินหรือผู รับมอบอํานาจจากเจาของที่ดิน ไดเสนอผาน
ผูอํานวยการกองคลังในฐานะผูบังคับบัญชาพิจารณา และนายกเทศมนตรีไดลงนามเรียบรอยแลว 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๘๙๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณีจึงถือวา ผูสั่งซื้อ๙๙ ไดใหความเห็นชอบตามที่เสนอแลว ตามขอ ๒๒๑๐๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และยังไดมีการสงประกาศดังกลาวไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๑๑ เพ่ือทราบ 
ตามขอ ๓๘๑๐๑ ของระเบียบเดียวกัน ซ่ึงไมมีขอโตแยงหรือขอคัดคานใด ๆ แจงกลับมา และแม
การจัดทําประกาศโดยกําหนดคุณสมบัติดังกลาว จะเปนการเพิ่มเติมบทบัญญัติใหแตกตางจาก
ขอ ๒๑ วรรคสอง๑๐๒ ของระเบียบเดียวกัน ที่กําหนดใหการซ้ือที่ดินตองติดตอกับเจาของโดยตรง
เทาน้ัน แตตามขอ ๔๑๐๓ ของระเบียบดังกลาว ไดกําหนดวาในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวธิีปฏิบัติได ใหทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย  อยางไรก็ตาม แมขอเท็จจริง
จะปรากฏวาผูฟองคดีไดมีหนังสือขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวในภายหลังจากที่ไดมี
การออกประกาศประกวดราคาและยื่นซองประกวดราคาไปแลวก็ตาม แตเม่ือกระทรวงมหาดไทย
ไดแจงวา การกําหนดใหผูเสนอราคาเปนผูรับมอบอํานาจจากเจาของที่ดินมีลักษณะเปนตัวแทน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงกฎหมายถือเสมือนติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรงอยูแลว 
                                                 

๙๙-๑๐๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๕ ในระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ผูส่ังซ้ือหรือผูส่ังจาง” หมายความวา ผูมีอํานาจส่ังอนุญาตใหซ้ือหรือจาง ตามระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๒๒ เม่ือผู ส่ังซ้ือหรือผู ส่ังจางใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ ๒๐ หรือขอ ๒๑ แลว   

ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการตามวธิีการซ้ือหรือการจางน้ันตอไปได 
๑๐๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ขอ ๓๘ การซ้ือหรือจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแล และจัดทํา
หลักฐานการเผยแพรขาว และปดประกาศประกวดราคา ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๐๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๒๑  ฯลฯ ฯลฯ 
 การซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง 
๑๐๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๙)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑ
และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดในวรรคหน่ึง  
ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 



 
 
๙๐๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การมอบอํานาจดังกลาวเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการเทาน้ัน กรณีจึงมีอํานาจที่จะ
ติดตอซ้ือที่ดินจากผูรับมอบอํานาจไดโดยไมตองขอยกเวน  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงไมไดดําเนินการ
ฝาฝนขอ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงานการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นฯ ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเคยออกประกาศในลักษณะดังกลาว
มาแลว ๒ คร้ัง  อีกทั้ง การจัดซ้ือที่ดินยังมีขั้นตอนของการพิจารณารับและเปดซองประกวดราคา 
การพิจารณาผลการประกวดราคา และการตรวจรับพัสดุที่จะตองดําเนินการตอไป  นอกจากน้ี 
การจัดทําประกาศดังกลาวไมปรากฏวา ผูฟองคดีมีพฤติการณชวยเหลือใหผูมีสิทธิเสนอขายที่ดิน
ใหกับผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนผูมีสิทธิเพียงรายเดียว และไมมีพยานหลักฐานใดแสดงใหเห็นวา  
ผูฟองคดีแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจัดซ้ือที่ดินดังกลาว 
จึงไมไดเปนผลโดยตรงจากการจัดทํารางประกาศประกวดราคา พฤติการณของผูฟองคดีจึงไมเปน
การกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และไมตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๒/๒๕๕๕) 
 

  การที่เจาหนาที่ยายมารับตําแหนงปลัดเทศบาลภายหลังจาก
โครงการกอสรางถนนไดผานความเห็นชอบแลว เพียงแตไดลงนามในแบบแปลน 
และรายการโครงการกอสรางดังกลาว เพื่อเสนอตอนายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ 
ในแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ แมตอมาความจะปรากฏวา โครงการ
กอสรางถนนไดรุกล้ําที่ดินของเอกชนและตองชดใชคาเสียหาย แตเม่ือความเสียหาย
เกิดข้ึนจากความผิดพลาดในข้ันตอนการสํารวจพื้นที่  ซึ่งเปนชวงเวลากอนที่
ปลัดเทศบาลจะยายมารับตําแหนง และการลงนามของปลัดเทศบาลก็เปนการลงนาม
ตอเน่ืองจากโครงการที่ผานความเห็นชอบแลว มิใชการรับรองความถูกตองของ 
แบบแปลน  ดังน้ัน ปลัดเทศบาลจึงเพียงขาดความรอบคอบในการควบคุมดูแลให
ผูใตบังคับบัญชาตรวจสอบพื้นที่ อีกครั้งกอนดําเนินการกอสรางถนน  โดยมิได 
มีพฤติการณและการกระทําที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอยางมากของวิญูชนทั่วไป  
จึงยังไมอาจถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดยายมารับตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลเมืองแกลงภายหลัง
จากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดมีมติผานโครงการกอสรางถนนเทศบาล ๒ ซอย ๖ 
เรียบรอยแลว จากน้ันไดลงนามในแบบแปลนและรายการโครงการกอสรางดังกลาว และนําเสนอ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๐๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอนายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบ เพ่ือดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ตอมา ความปรากฏวาการกอสรางถนนไดรุกล้ําเขาไปในที่ดินเอกชน และเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง (ผูถูกฟองคดี) ตองใชคาเสียหายโดยดําเนินการรื้อถอนถนนออกจากที่ดิน 
ของเอกชน จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงผล
ปรากฏวา ความเสียหายเกิดจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
ในขั้นตอนการสํารวจ การจัดทําแผนที่ และกระบวนการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณประจําป 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไมมีการสํารวจตรวจสอบสภาพพื้นที่วาเปนทางสาธารณประโยชนทั้งหมดหรือไม 
ผูถูกฟองคดีเห็นวา ความเสียหายเกิดจากการกระทําละเมิดของผูฟองคดีที่ขาดความรอบคอบ 
ลงนามในแบบแปลนโดยไมไดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน จึงมีคําส่ังใหชดใชคาสินไหม
ทดแทน แตผูฟองคดีเห็นวาไมไดกระทําละเมิด เน่ืองจากโครงการดังกลาวไดมีการอนุมัติกอนที่
ผูฟองคดีจะมารับตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงอุทธรณและตอมาไดนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่โครงการกอสรางถนนเทศบาล ๒ ซอย ๖ ไดผานการพิจารณา
และความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง แสดงใหเห็นวา ไดมีการสํารวจพ้ืนที่ของ
โครงการ ระยะทางและความยาวของพื้นที่ที่จะทําการกอสราง และประมาณการราคาคากอสราง
ไวแลวในชวงเวลากอนที่ผูฟองคดีจะเดินทางมารับตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
เม่ือโครงการมีการรุกล้ําเขาไปในที่ดินของเอกชน จึงรับฟงไดวาขณะทําการสํารวจพ้ืนที่
ประมาณราคาคากอสราง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบกระทําโดยประมาทเลินเลอปราศจากความ
ระมัดระวัง ซ่ึงในชวงเวลาดังกลาวไมไดอยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดี ความผิดพลาด
ประมาทเลินเลอดังกลาวจึงไมไดเกิดจากผูฟองคดี สําหรับการลงนามของผูฟองคดีในแบบแปลน
โครงการกอสรางถนนดังกลาวเพ่ือเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลงพิจารณาอนุมัติน้ัน 
เปนการลงนามตอเน่ืองจากโครงการที่ผานความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงแลว
และในฐานะปลัดเทศบาลผูเปนเจาของงบประมาณเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีนําเขาที่ประชุมขอรับ
ความเห็นชอบรางแผนพัฒนาเทศบาลประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ เทาน้ัน มิใชรับรองความถูกตอง
ของแบบแปลน ประกอบกับเม่ือเรื่องดังกลาวไดผานความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาชั้นตนแลว  
ผูฟองคดีจึงไมมีเหตุที่จะตองตรวจสอบขอเท็จจริงอีกวามีการปฏิบัติงานจริงตามที่เสนอหรือไม 
ความผิดพลาดประมาทเลินเลอไมไดเกิดจากการลงนามในแบบแปลนของผูฟองคดี แตเกิดจาก
การสํารวจโครงการรุกล้ําเขาไปในท่ีดินของเอกชนมาตั้งแตเร่ิมตน  ดังนั้น เม่ือการจัดทํา
รายละเอียดโครงการกอสรางไดดําเนินการเสร็จสิ้นกอนที่ผูฟองคดีจะยายมาดํารงตําแหนง
ปลัดเทศบาลตําบลเมืองแกลง แมผูฟองคดีจะเปนผูบังคับบัญชาและมีอํานาจหนาที่ในการ
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ควบคุมดูแลเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการสํารวจขอมูล แตผูฟองคดีเพียงขาดความรอบคอบ
ในการควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาใหทําการสํารวจตรวจสอบ
พ้ืนที่อีกคร้ังกอนดําเนินการกอสราง โดยมิไดมีพฤติการณและการกระทําที่เบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานอยางมากของวิญูชนทั่วไป จึงยังไมอาจถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ผูฟองคดีจึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้น  
การที่ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนการกระทํา
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๕๖) 
 

  กรณีที่ผูพิพากษาซ่ึงปฏิบัติหนาที่แทนผูพิพากษาหัวหนาศาล 
ไดลงนามเปนผูเบิกเงินงบประมาณ และเจาพนักงานการเงินและบัญชียักยอกเงินน้ัน 
ไปเปนประโยชนสวนตัว จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายน้ัน เม่ือผูพิพากษา
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเบิกเงินไดตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาขอเบิกเงินที่เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเสนอ และมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบญัชาจนถึงจาศาล รวมทั้งปรากฏ
หลักฐานการลงนามอนุมัติของผูพิพากษาหัวหนาศาล อันเปนวิสัยและพฤติการณ 
ที่ผูเบิกพึงปฏิบัติตามที่ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ กําหนดไวแลว 
ประกอบกับในขณะที่ลงนามน้ันยังไมมีการจายเงินตามฎีกาดังกลาวใหแกผูรับหรือเจาหน้ี
ซึ่งทําใหยังไมมีใบสําคัญคูจาย จึงไมอยูในวิสัยที่ผูพิพากษาผูเบิกเงินจะตรวจสอบใบสําคัญ
การจายเงินตามที่ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๐ กําหนดไว จึงยังไมอาจถือไดวาผูพิพากษาผูเบิกเงินไดกระทําละเมิดในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
 สรุปขอเท็จจริง 
  สํานักงานศาลยุติธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังใหผูฟองคดีซ่ึงเปนขาราชการศาลยุติธรรมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรณี
นางสาว อ. เจาพนักงานการเงินและบัญชี ๒ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว ไดทําการเบิกเงินของทางราชการตามอํานาจหนาที่แลวไมไดนําสงตามความรับผิดชอบ 
เปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย โดยผูฟองคดีในขณะนั้นดํารงตําแหนงผูพิพากษา
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ไดลงลายมือชื่อในฐานะผูเบิกเงินจาก
คลังจังหวัดแทนผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
จํานวน ๓ ฉบับ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๐๐ บาท โดยมิไดตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาหรือ
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ใบสําคัญคูจายวามีรายการและจํานวนเงินถูกตองตรงกันหรือไม ทั้งการเบิกเงินตามฎีกาดังกลาว
ไมมีหลักฐานใบสําคัญคูจายประกอบการเบิกจายเงิน จึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ โดยใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย
ในอัตรารอยละ ๓๐ ของจํานวนความเสียหายในแตละฎีกาที่ผูฟองคดีมีสวนเกี่ยวของ 
เปนจํานวนเงิน ๕๐,๔๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม 
จึงอุทธรณ และตอมานําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําส่ังเรียกใหผูฟองคดี 
ชําระคาสินไหมทดแทน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูฟองคดีในขณะปฏิบัติหนาที่ผูพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวไดปฏิบัติราชการแทนผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในฐานะผูอาวุโสตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับ
มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยลงนามในฐานะผูเบิกเงินงบประมาณจาก
สํานักงานคลังจังหวัดตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ในฎีกาที่ ๗๙/๒๕๔๑ 
ฎีกาที่ ๘๔/๒๕๔๑ และฎีกาที่ ๑๒๔/๒๕๔๑ แทนผูพิพากษาหัวหนาศาล โดยผูฟองคดีไดตรวจสอบ
เอกสารประกอบฎีกาที่ ๗๙/๒๕๔๑ และฎีกาที่ ๘๔/๒๕๔๑ และจํานวนเงินที่ขอเบิกแลวเห็นวา 
มีจํานวนถูกตองตรงกัน ประกอบกับผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวมีคําสั่งอนุมัติใหจายเงินไวแลว ทั้งเอกสารประกอบฎีกาไมมีการประทับตราวา
จายเงินแลว สวนฎีกาที่ ๑๒๔/๒๕๔๑ ผูฟองคดีไดตรวจสอบเอกสารบันทึกขออนุมัติซ้ือวัสดุ
สํานักงานของจาศาล รายงานการตรวจรับวัสดุและขออนุมัติเบิกจายคาวัสดุที่เสนอตอผูพิพากษา
หัวหนาศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงผูพิพากษาหัวหนาศาลไดมี
คําส่ังอนุมัติใหจายแลวปรากฏวาจํานวนถูกตองตรงกับที่ระบุไวในฎีกา ทั้งเอกสารประกอบฎีกา 
ไมมีการประทับตราวาจายเงินแลว และไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่แสดงใหเห็นวาผูฟองคดีจงใจ
หรือประมาทเลินเลอไมตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกากอนลงนาม ประกอบกับขอเท็จจริงตามที่
ปรากฏในคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหเจาหนาที่ชําระเงินคาสินไหมทดแทนวา ฎีกาทั้ง ๓ ฉบับ
มีผูพิพากษาหัวหนาศาลเปนผูเบิก มีจาศาลเปนผูลงนามสั่งจายเช็คเงินสดในนามของเจาหนาที่
การเงิน และมีนางสาว อ. เปนผูรับเงินสดจากธนาคารน้ัน จึงเห็นไดวาผูฟองคดีในฐานะผูเบิกเงิน
จากสํานักงานคลังจังหวัดแทนผูพิพากษาหัวหนาศาลไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเบิกเงินในฎีกา
ทั้ง ๓ ฉบับ โดยไดตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอ และมีการตรวจสอบ
ตามสายการบังคับบัญชาจนถึงจาศาล รวมทั้งปรากฏหลักฐานการลงนามอนุมัติของผูพิพากษา
หัวหนาศาลแลว อันเปนวิสัยและพฤติการณที่ผูเบิกพึงปฏิบัติตามที่ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง 
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พ.ศ. ๒๕๒๐ กําหนดไว และขณะที่ผูฟองคดีปฏิบัติราชการแทนผูพิพากษาหัวหนาศาลในการลงนาม
ในฎีกาเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดทั้ง ๓ ฉบับดังกลาว ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวยังไมไดจายเงินตามฎีกาทั้ง ๓ ฉบับใหแกผูรับหรือเจาหน้ีแตอยางใด  
จึงยังไมมีใบสําคัญคูจาย ซ่ึงไดแก หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคาร
แสดงการจายเงินใหแกเจาหน้ี หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับที่ธนาคาร  
ผูฟองคดีจึงไมอยูในวิสัยที่จะตรวจสอบใบสําคัญการจายเงินได ประกอบกับผูฟองคดีมิไดปฏิบัติ
ราชการแทนผูพิพากษาหัวหนาศาลในวันที่มีการเบิกจายเงิน และไมใชผูไดรับมอบหมายเปน
ลายลักษณอักษรจากผูพิพากษาหัวหนาศาลใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบการจายเงินตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ผูฟองคดีจึงไมมีหนาที่ 
ในฐานะผูเบิกเงินตามขอ ๓๗๑๐๔ ของระเบียบดังกลาว ที่จะตองตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึก
ไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารกับหลักฐานการจายเงินในวันนั้น กรณีจึงไมอาจ
ถือไดวาผูฟองคดีกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหนาที่ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินแกทางราชการ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๗/๒๕๕๖) 

 

  การท่ีผูบริหารและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมกันตั้งงบประมาณรายจายประจําปเพื่อใชเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนต และ 
ไดเบิกจายเงินเพื่อใชเปนคาเบี้ยประกันภัยดังกลาว แมจะเปนการไมปฏิบัติตาม 
มาตรา ๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ ๑๖ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ตาม แตเม่ือการกระทําดังกลาวมีเจตนาเพี่อปองกันปญหาการบริหารงาน
ดานงบประมาณ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๑๔๐๐ ลงวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ มีขอความที่ทําใหอาจเขาใจคลาดเคลื่อนไดวากฎหมายมิไดหาม
เด็ดขาดแตเปนดุลพินิจของเจาหนาที่  อีกทั้ง ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติก็ไดพิจารณา
อนุมัติงบประมาณโดยมิไดทักทวงแตอยางใด เปนเหตุใหเจาหนาที่เชื่อโดยสุจริตวา 
 

                                                 
๑๐๔ ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 ขอ ๓๗ เม่ือส้ินเวลารับจายเงิน ใหผูเบิกเงินของสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากผูเบิกเงิน
ของสวนราชการ ตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึกไวในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารกับหลักฐานการจายในวันน้ัน 
 การตรวจสอบตามวรรคแรก หากปรากฏวาถูกตองแลว ใหผูตรวจสอบลงลายมือชื่อกํากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้ัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๐๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สามารถเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตไดโดยชอบ  
กรณีจึงถือเปนการกระทําละเมิดดวยความประมาทเลินเลอ แตมิใชประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ขณะเกิดเหตุพิพาทคดีน้ีผูฟองคดีทั้งหาเปนเจาหนาที่ของรัฐ สังกัด
เทศบาลเมืองพังงา โดยผูฟองคดีที่ ๑ ดํารงตําแหนงหัวหนางานการเงินและบัญชี ผูฟองคดีที่ ๒ 
ดํารงตําแหนงเทศมนตรีเทศบาลเมืองพังงา ผูฟองคดีที่ ๓ ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเมือง
พังงา ผูฟองคดีที่ ๔ ดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลเมืองพังงา ผูฟองคดีที่ ๕ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ ไดมีนโยบายที่จะจัดให
มีการประกันภัยรถยนตของเทศบาล ผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๔ และผูฟองคดีที่ ๕ ในฐานะ
เจาหนาที่งบประมาณจึงไดตั้งงบประมาณรายจายในปงบประมาณดังกลาวเพ่ือใชเปนคาเบี้ย
ประกันภัยรถยนต ซ่ึงตอมาสภาเทศบาลเมืองพังงาและผูวาราชการจังหวัดพังงาไดอนุมัติ 
ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลเมืองพังงาไดมีการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือใชเปนคาประกันภัยรถยนตเพ่ิมเติมอีก ซ่ึงจากการตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ที่ ๑๓ จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การเบิกจายเงินคาเบี้ยประกันภัย
ดังกลาวไมถูกตองตามระเบียบของทางราชการ นายกเทศมนตรีเมืองพังงา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวน
พรอมความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  ตอมา กรมบัญชีกลางผูรับมอบอํานาจ
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา การตั้งงบประมาณเพื่อทําประกันภัยรถยนตดังกลาวเปนการกระทํา
ที่ฝาฝนระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของทําการแกไขใหถูกตอง หากไมสามารถทําไดใหรับผิด
ชดใชคาเสียหายจํานวน ๑๘๙,๗๐๗.๕๐ บาท โดยแบงสัดสวนความรับผิดตามฎีกาเบิกจายเงิน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีทั้งหาชดใชคาเสียหายตามความเห็นของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีทั้งหายื่นอุทธรณและตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
 
 
 
 
 



 
 
๙๐๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓)๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดยกเวนใหรถของเทศบาลไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหาย
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และไมมีกฎหมายใดกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดทําประกันภัยรถยนตของทางราชการโดยใหเบิกจายคาเบี้ยประกันภัยจากงบประมาณของ 
ทางราชการได และแมวามาตรา ๒๘๓ วรรคสอง๑๐๖ และมาตรา ๒๘๔ วรรคหน่ึง๑๐๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะบัญญัติใหการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปน และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายและการเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนโดยเฉพาะก็ตาม แตเม่ือการจัดใหมี
การประกันภัยรถยนตของทางราชการและการจายเงินของทางราชการเปนคาเบี้ยประกันภัย
ดังกลาวไมมีกฎหมายกําหนดใหกระทําได ผูฟองคดีทั้งหายอมอางบทบัญญัติดังกลาวเพ่ือไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหาไดไม การที่ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนผูบริหารทองถิ่นไดสั่งการ
ใหตั้งงบประมาณรายจายใหมีการทําประกันภัยรถยนตของทางราชการ และผูฟองคดีที่ ๑  
ผูฟองคดีที่ ๔ และผูฟองคดีที่ ๕ ไดรวมกันดําเนินการตั้งงบประมาณรายจายดังกลาวโดยมิได
โตแยงแตอยางใด จึงเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถฯ และขอ ๑๖๑๐๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  อยางไรก็ตาม การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะเรียกให

                                                 
 ๑๐๕ พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๘ รถดังตอไปน้ีไมตองจัดใหมีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๗  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอื่น และรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๐๖-๑๐๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๘๓  ฯลฯ ฯลฯ 
 การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําเทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อ 
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ทั้งน้ี จะกระทบถึงสาระสําคัญ 
แหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได 
 มาตรา ๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง  
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๐๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ขอ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหกระทําตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๐๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีทั้งหารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกเทศบาลเมืองพังงา จะตองปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูฟองคดีทั้งหาไดกระทําการน้ันไปดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทาน้ัน  
เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา การท่ีผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ มีนโยบายใหจัดตั้ง
งบประมาณเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนต เน่ืองจากมีเจตนาที่จะปองกันปญหาอันเกิดจากการใช
รถยนตของทางราชการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และตองนํางบประมาณของเทศบาลที่มีอยูอยางจํากัด
ไปชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอก ทําใหเกิดอุปสรรคตอการบริหารงานดานงบประมาณ
ของเทศบาล  ประกอบกับขอ ๑ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๑๔๐๐ ลงวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ กําหนดวา ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มิไดจัดใหมี 
การประกันความเสียหาย สําหรับผูประสบภัยจากรถของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น... 
ผูฟองคดีทั้งหาจึงเขาใจคลาดเคลื่อนวาเทศบาลสามารถจัดใหมีการประกันความเสียหายหรือไม
ก็ได และไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑ และป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยกําหนดงบประมาณเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตไวดวย และตอมาสภาเทศบาลและ 
ผูวาราชการจังหวัดพังงาไดพิจารณาอนุมัติโดยไมทักทวงเชนกัน ซ่ึงเปนเหตุหน่ึงที่ทําใหผูฟองคดี 
ทั้งหาเชื่อโดยสุจริตใจวา สามารถเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลวเปนคาเบี้ยประกันภัย
รถยนตไดโดยชอบ  ดังนั้น จึงเห็นไดวาการที่ผูฟองคดีทั้งหาไมปฏิบัติตามกฎหมายและมีการ
จายคาเบี้ยประกันภัยรถยนตจากงบประมาณของทางราชการเปนเงิน ๑๘๙,๗๐๗.๕๐ บาท  
เปนการกระทําดวยความประมาทเลินเลอและกอใหเกิดความเสียหายตอเทศบาลเมืองพังงา  
จึงเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตผูฟองคดี
ทั้งหามิไดกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกเทศบาลเมืองพังงา ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ทั้งหารับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจึงไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคําส่ังดังกลาว 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๖-๖๙๐/๒๕๕๖) 
 

  เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเก็บรักษาเงินจะตองรับผิด
จากการที่เงินสูญหายก็ตอเม่ือในขณะที่เงินสูญหายเปนชวงระยะเวลาที่เจาหนาที่ผูน้ัน 
มีหนาที่ในการดูแลรักษาเงินดังกลาว หาไมแลวความเสียหายของหนวยงานของรัฐ 
อันเกิดจากการที่เงินสูญหายยอมมิอาจถือไดวาเปนผลจากการไมปฏิบัติหนาที่ 
ของเจาหนาที่น้ันในอันที่จะถือวาเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
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  สรุปขอเท็จจริง 
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังเรียกให
ผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท กรณีผูฟองคดีกระทําการ 
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ในฐานะคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไมเก็บรักษากุญแจตูนิรภัย
ตามหนาที่ ปลอยปละละเลยใหนาย บ. หัวหนางานการเงิน เก็บรักษากุญแจ อันเปนเหตุให 
นาย บ. อาศัยโอกาสและหนาที่เบียดบังเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัว คือ  
เงินนอกงบประมาณประเภทคาบริการและคากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๓ จํานวน ๖๒๓,๖๓๕ บาท ผูฟองคดีไมเห็นดวย 
จึงยื่นอุทธรณ และตอมานําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีดังกลาว 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เงินคากิจกรรมและคาบริการนักเรียนนักศึกษาเปนเงินที่จัดเก็บเพ่ือใช 
ในกิจการของสถานศึกษาซึ่งตองนําสงเขาเปนเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินนอกงบประมาณ  
จึงเปนเงินของทางราชการซึ่งตองเก็บรักษาไวตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซ่ึงเปนระเบียบที่ใชบังคับขณะเกิดเหตุและอยูในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เม่ือผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวในเรื่องการเก็บรักษาเงิน ลูกกุญแจ และตรวจสอบเงิน
คงเหลือประจําวัน  ทั้งน้ี ตามขอ ๕๔ ถึงขอ ๕๖ และขอ ๕๘ ถึงขอ ๖๔ ของระเบียบดังกลาว  
อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา ในชวงที่เกิดการสูญหายของเงินคากิจกรรมและคาบริการ
นักเรียนนักศึกษา จํานวน ๖๒๓,๖๓๕ บาท ผูฟองคดีซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเก็บรักษาเงิน
ชุดที่ ๑ ไมไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการเก็บรักษาเงินแตอยางใด แตคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ชุดที่ ๒ เปนผูปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโดยไดลงลายมือชื่อในรายงาน 
เงินคงเหลือประจําวันตอเน่ืองกันมาโดยตลอด จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ชุดที่ ๒ ที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องการเก็บรักษาลูกกุญแจและการตรวจสอบเงินคงเหลือ
ประจําวันอยางเครงครัด ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
เก็บรักษาเงินชุดที่ ๒  ดังนั้น ความเสียหายอันเกิดจากการสูญหายของเงินคากิจกรรมและคาบริการ
นักเรียนนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จึงมิไดเปนผลจาก
การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี กรณีจึงรับฟงไมไดวาผูฟองคดีไดกระทําละเมิดตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไมมีอํานาจเรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน 
ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
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พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินจํานวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท 
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๔/๒๕๕๖ และที่ อ.๗๐๔/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

  การคํานวณราคาที่ดินที่หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อตองอยูบนฐาน
ของการคํานวณปจจัยทุกปจจัย การที่กรมธนารักษคํานวณราคาที่ดินตามหลักในการ
ประเมินราคาทรัพยสิน โดยมิไดอาศัยขอมูลการตลาดจากสถาบันการเงินมาพิจารณา
ประกอบดวย ราคาดังกลาวจึงไมใชราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด สําหรับราคา
ส่ิงปลูกสรางบนทีดิ่นน้ัน ธนาคารพาณิชยจะคิดคาคํานวณเฉพาะส่ิงปลูกสรางที่เปนอาคาร 
แตโครงสรางพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานมิไดคํานวณให 
ราคาจึงแตกตางจากที่ฝายโยธาคํานวณ  ดังน้ัน เม่ือรวมมูลคาที่ดินกับส่ิงปลูกสรางที่เปน
สวนควบของที่ดินแลวมีมูลคาสูงกวาราคาที่หนวยงานของรัฐจัดซื้อมา หนวยงานของรัฐ
จึงไมไดรับความเสียหาย การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐในการจัดซื้อที่ดินดังกลาว  
จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณีผูฟองคดีเม่ือคร้ังดํารงตําแหนงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครกับพวก ถูกกลาวหาวารวมกันทุจริตดําเนินการจัดซ้ือที่ดินเขตบางซื่อ 
เพ่ือใชเปนที่จอดรถขยะ โดยซ้ือขายดวยราคาสูงเกินจริงและเปนที่ดินไมมีทางออกสูทางสาธารณะ 
เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหาย จึงใหผูฟองคดีในฐานะผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๕,๕๒๘,๒๖๐.๕๐ บาท ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมา 
ไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่ผูบริหารกรุงเทพมหานครไดใหจัดซ้ือที่ดินรายนาย ส. ในราคา
ตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีดินหรืออาคาร 
ซ่ึงกรุงเทพมหานครจะจัดซ้ือหรือเชาเพ่ือประโยชนของราชการกรุงเทพมหานคร (ตซช.)  
และคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซ้ือ เชา ที่ดินและอาคารเพื่อประโยชน 
ของราชการกรุงเทพมหานคร (กซช.) ซ่ึงเปนคณะกรรมการท่ีผูฟองคดีแตงตั้งขึ้น และตอมา  
ปลัดกรุงเทพมหานครไดตอรองราคาซื้อขายที่ดินคงเหลือราคาที่ดินเปนเงิน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน  
จากขอมูลราคาประเมินที่ดินของธนาคารในขณะนั้นมีการประเมินราคาที่ดินพิพาทใหถึง 
ตารางวาละ ๖๐,๐๐๐-๖๒,๐๐๐ บาท และมีราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดยอนหลังไป ๓ ป 
(ป พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘) มีราคาซ้ือขายตารางวาละ ๔๐,๐๐๐-๖๒,๐๐๐ บาท ประกอบกับ 
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ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ดินฝงตรงขามกับที่ดินแปลงนี้ซ้ือขายกันในราคาตารางวาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แสดงใหเห็นวา ราคาซ้ือขายที่ดินในขณะนั้นสูงขึ้นทุกปตามกลไกตลาด การที่ผูอํานวยการ
สํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ คํานวณตามหลักวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน 
โดยแบงที่ดินเปนสองกลุม ที่ดินกลุมที่ ๑ ราคาตารางวาละ ๕๖,๑๐๐ บาท และที่ดินกลุมที่ ๒ 
ราคาตารางวาละ ๕๓,๒๐๐ บาท และ ๔๑,๗๐๐ บาท โดยมิไดประเมินแบบที่ดินไมมีทางออก 
สูทางสาธารณะ รวมราคาซื้อขายที่ควรจะเปน ๒๒๑,๑๔๔,๙๓๐ บาท โดยผูอํานวยการ 
สํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ไดยอมรับในการชี้แจงตอกรมบัญชีกลางวา  
ที่ดินพิพาทมีผูที่มีที่ดินติดกับที่ดินแปลงดังกลาวตองการซ้ือจํานวนมาก จึงไมนาคิดราคาสําหรับ
ที่ดินเปนแบบที่ดินไมมีทางออกสูทางสาธารณะ  ดังน้ัน ราคาจึงนาจะสูงกวาราคาตลาดทั่วไป 
เน่ืองจากสถาบันการเงินมีเปาหมายในการทํากําไร การคาดการณประมาณราคายอมอยูบนฐาน
ของการคํานวณปจจัยทุกปจจัยแลว ประกอบกับการคํานวณของกรมธนารักษเปนการคํานวณ
ในมิติดานวิชาการ โดยไมไดอาศัยขอมูลการตลาดจากสถาบันการเงินในขณะนั้น จึงเห็นวา 
ความเห็นของกรมธนารักษยังไมอาจหักลางราคาประเมินของธนาคารพาณิชยได  ดังน้ัน  
การซ้ือที่ดินกรณีดังกลาวจึงเปนการจัดซ้ือตามราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดแลว 
สําหรับราคาสิ่งปลูกสราง ซ่ึงฝายโยธา กรุงเทพมหานคร เห็นวา มีมูลคา ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท 
แตสถาบันการเงินคํานวณให ๘,๐๐๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เน่ืองจากธนาคารพาณิชย
คิดคํานวณเฉพาะสิ่งปลูกสรางที่เปนอาคาร แตโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและ
อุปกรณ เคร่ืองใชในสํานักงานมิไดคํานวณให ราคาที่คํานวณจึงแตกตางจากฝายโยธา  ดังน้ัน 
มูลคาที่แทจริงนาจะเปนดังที่ฝายโยธาคํานวณ ประกอบกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๗๔-
๒๐๗๕/๒๕๔๘ ระหวางเจาของที่ดินพิพาทเดิม โจทก กับกรมสรรพากร จําเลย กรณีประเมิน
เรียกเก็บภาษี คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาฟงวา สิ่งปลูกสรางบนที่ดินพิพาทมีมูลคา ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท 
จึงเห็นวาการคํานวณมูลคาสิ่งปลูกสรางของฝายโยธานาเชื่อวาเปนมูลคาที่แทจริงสอดคลอง
เจือสมกับที่ศาลฎีกาวินิจฉัย  ดังน้ัน การไดสิ่งปลูกสรางมีมูลคาจํานวนดังกลาวอันเปนสวนควบ 
ตกติดมากับที่ดินยอมเปนประโยชนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือรวมมูลคาที่ดินกับสิ่งปลูกสราง 
ที่เปนสวนควบของที่ดินแลวมีมูลคาสูงกวาราคาท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ จัดซ้ือมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไมไดรับความเสียหาย การกระทําของผูฟองคดีในฐานะผูวาราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น
จึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน 
๕,๕๒๘,๒๖๐.๕๐ บาท จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๗๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๒๑/๒๕๕๗  
และที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
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  การตั้งงบประมาณรายจายประจําปเ พ่ืออุดหนุนโครงการ 
ของสวนราชการอ่ืนอยูในอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๔๕ และ
มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗  
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดไวอยางกวาง ๆ เม่ือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
และกรมการปกครองมิไดกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑหรือลักษณะของโครงการ 
ที่จะอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด และโครงการหรือกิจการ 
ในลักษณะใดที่ไมอยูในอํานาจหนาที่  ดังน้ัน เจาหนาที่ที่เก่ียวของจึงอาจใชดุลพินิจ
พิจารณาแตกตางกันได ประกอบกับไมมีแนวปฏิบัติและการตอบขอหารือที่ชัดเจนวา
โครงการหรือกิจการใดที่องคการบริหารสวนจังหวัดใหการสนับสนุนได การที่เจาหนาที่
ที่ เ ก่ียวของดําเนินการตั้งงบประมาณรายจายประจําปเพื่ออุดหนุนโครงการของ 
สวนราชการอ่ืนโดยเขาใจวาสามารถใหการสนับสนุนได จึงเปนการที่เจาหนาที่ 
ใชดุลพินิจตามอํานาจหนาที่ของตน ไมเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง 
 สรุปขอเท็จจริง 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังให 
ผูฟองคดีทั้งหาซ่ึงเคยรับราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุงชดใชคาสินไหมทดแทน 
ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) กรณีมีการเบิกจายเงินงบประมาณ 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนขององคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหแกสวนราชการอ่ืน ซ่ึงเปนกิจการที่ไมอยูในอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุงจํานวน ๔ รายการ เปนการจายเงินไมถูกตองและไมมีระเบียบ
กฎหมายใหเบิกจายได เน่ืองจากไมอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 
พฤติการณถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูฟองคดีทั้งหายื่นอุทธรณ
และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขณะเกิดเหตุพิพาทคดีน้ีผูฟองคดีที่ ๑ ดํารงตําแหนงหัวหนา 
สวนการคลัง ผูฟองคดีที่ ๕ ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมมีหนาที่
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วิเคราะหโครงการที่ไดรับงบประมาณ สวนผูฟองคดีที่ ๒ ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนแผน 
และงบประมาณ ผูฟองคดีที่ ๓ ดํารงตําแหนงหัวหนาฝายงบประมาณ และผูฟองคดีที่ ๔ ดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ทําหนาที่ในการรวบรวมโครงการของหนวยงานอ่ืน
ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ จัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง และมีหนาที่
เก่ียวของในการตรวจสอบวิเคราะหงบประมาณโดยอยูในการสั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล ของ
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงอยูในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ 
ตามขอ ๘ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และตองดําเนินการตามขอ ๑๖ ของระเบียบเดียวกัน ประกอบกับ 
ขอ ๒๓ ของระเบียบดังกลาว ซ่ึงกําหนดใหการตั้งงบประมาณรายจายใหกระทําตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนด รวมทั้งใหเจาหนาที่
งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณในชั้นตนเพ่ือใหเสนอ 
ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สภาทองถิ่น และผูวาราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามลําดับชั้นตอไป  ดังน้ัน ในการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔  
เพ่ืออุดหนุนสวนราชการอ่ืนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จในขั้นตอนที่ผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ 
และผูฟองคดีที่ ๔ มีสวนเกี่ยวของ แตตองผานขั้นตอนการพิจารณาของปลัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัดในฐานะเจาหนาที่งบประมาณ รวมทั้งคณะผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น และ 
ผูวาราชการจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนด  
 สําหรับการที่ผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ และผูฟองคดีที่ ๔ ดําเนินการ 
ในสวนที่เก่ียวของกับการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ืออุดหนุนโครงการของสวนราชการอ่ืน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม น้ัน  
เ ม่ือการดําเนินการตั้ งงบประมาณรายจายเพ่ืออุดหนุนโครงการของสวนราชการอ่ืน 
อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๔๕๑๐๙ และมาตรา ๔๖๑๑๐  

                                                 
 ๑๐๙-๑๑๐ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๘) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่นที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  
และกิจการน้ันเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ี ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๖ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่น
หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนที่อยูนอกเขตจังหวัดได เม่ือไดรับความยินยอมจากราชการสวนทองถ่ินอื่นหรือองคการบริหาร
สวนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงใหอํานาจองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํากิจการเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนในทองถิ่นหลายประการ รวมถึงการจัดใหมีการศึกษา การสงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอย จัดทํากิจการใด ๆ อันเปน
อํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการน้ัน
เปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทํา ไดแก การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จัดการศึกษา  
กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายจึงกําหนดไวกวาง ๆ และ 
เม่ือพิจารณาหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และ 
หนังสือสั่งการของกรมการปกครอง ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ หนังสือส่ังการทั้งสองฉบับ 
ก็มิไดกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑหรือลักษณะของโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดและโครงการหรือกิจการในลักษณะใดที่ไมอยูในอํานาจหนาที่  ดังน้ัน 
เจาหนาที่ที่เ ก่ียวของจึงอาจใชดุลพินิจพิจารณาเรื่องดังกลาวแตกตางกันได  นอกจากน้ี  
เม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุงไดมีหนังสือหารือการตั้งงบประมาณเพื่อใหเงินอุดหนุน 
ในโครงการตาง ๆ ที่สวนราชการอ่ืนไดขอสนับสนุนในปงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ไมไดตอบขอหารือใหชัดเจนวาโครงการ
หรือกิจการใดที่องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุงใหการสนับสนุนได แมจะเปนการหารือภายหลัง
จากเหตุพิพาทในคดีน้ีก็ตาม แตก็แสดงใหเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ก็ไมสามารถชี้ชัดในแตละโครงการได  อีกทั้ง ตอมาไดมีประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เร่ือง กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เพ่ือใหการดําเนินการ
ตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในเขตจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย 
ไมเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินการ จึงกําหนดลักษณะของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด  ดังน้ัน ขณะเกิดเหตุพิพาทคดีน้ี การพิจารณาใหการสนับสนุน
เงินงบประมาณใหสวนราชการอ่ืน ผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ และผูฟองคดีที่ ๔ จึงเขาใจวา

                                                 
 ๑๑๑ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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สามารถใหการสนับสนุนได ทั้งโดยทางตรงและทางออม การที่ผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ และ
ผูฟองคดีที่ ๔ ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของกับการตั้งงบประมาณรายจายในหมวดเงินอุดหนุน
ใหสวนราชการอ่ืนเพ่ือสนับสนุนโครงการ ๔ โครงการ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓ 
และผูฟองคดีที่ ๔ ไดใชดุลพินิจตามอํานาจหนาที่ของตน โดยเห็นวาสามารถกระทําไดตาม 
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ มาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ 
ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดฯ และตามหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง ทั้งการจัดทํางบประมาณดังกลาว 
ผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุงทั้งสามวาระ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาอนุมัติดวยแลว จากขอเท็จจริงดังกลาวเห็นวา ผูฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีที่ ๓  
และผูฟองคดีที่ ๔ ไมไดกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงและกอใหเกิดความเสียหายตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือผูฟองคดีทั้งหาไมไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงแลว 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีทั้งหาชดใชคาสินไหมทดแทน 
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีทั้งหาชดใชคาสินไหมทดแทนจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะในสวนที่ใหผูฟองคดีทั้งหา
ชดใชเงิน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๔/๒๕๕๖) 
 

กรณีที่ มีการรื้อถอนอาคารบานพักของทางราชการหลังที่ 
ไมไดรับอนุมัติใหร้ือถอนไปพรอมกับอาคารบานพักหลังอ่ืนที่ไดรับอนุมัติใหร้ือถอน  
โดยผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ควบคุมการรื้อถอนและการขนยายอาคารบานพักอยูใน
สถานที่ร้ือถอนดวย ตามวิสัยของวิญูชนหรือตามสายงานบังคับบัญชายอมเขาใจ 
โดยสุจริตวา การร้ือถอนกระทําโดยชอบดวยระเบียบของทางราชการ  ดังน้ัน พฤติการณ
และการกระทําของเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลมิใหอาคารที่ทําการและบานพักของ
ทางราชการเสียหายหรือถูกร้ือถอน และไดพบเห็นการรื้อถอนอาคารดังกลาว แตปลอยให
มีการร้ือถอนอาคารโดยไมตรวจสอบวาเปนการรื้อถอนที่ถูกตองหรือไม จึงยังไมพอที่จะ
ฟงวา เปนการจงใจละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวยความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง หนวยงานของรัฐจึงไมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ดังกลาวชดใช
คาสินไหมทดแทนได 
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สรุปขอเท็จจริง 
เม่ือตนป พ.ศ. ๒๕๔๔ สถานีตํารวจภูธรอําเภอทุงศรีอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี ไดรับอนุมัติใหร้ือถอนและจําหนายบานพักของสถานีตํารวจภูธรตําบลทุงเทิง 
จํานวน ๔ หลัง โดยการขายทอดตลาด หลังจากการร้ือถอนอาคารบานพักเสร็จ ปรากฏวา 
มีการรื้อถอนอาคารบานพักที่ไมไดสั่งอนุมัติใหร้ือถอนไปดวยจํานวน ๒ หลัง ผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดเพ่ือหาผูรับผิดชอบชดใชความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดกรณีดังกลาว และไดรายงาน
ผลการสอบขอเท็จจริงไปยังกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว
เห็นวาความเสียหายของอาคารบานพักเปนการกระทําผิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดังน้ี พันตํารวจโท พ. รองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธร
อําเภอทุงศรีอุดม ในฐานะผูดูแลการร้ือถอนอาคารบานพัก ใหรับผิดชดใชคาเสียหายรอยละ ๕๐  
ผูฟองคดีที่ ๖ และผูฟองคดีที่ ๗ ในฐานะผูมีหนาที่ดูแลสิ่งของหลวงตามกฎหมาย ใหรับผิดชดใช
คาเสียหายคนละรอยละ ๑๐ และผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ ในฐานะผูมีหนาที่ดูแลรักษา
อาคารบานพักตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ใหรับผิดชดใชคาเสียหายคนละรอยละ ๖ ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดชดใชคาเสียหายตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง  
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวนที่สั่งใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดชดใชคาสินไหมทดแทน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 จากถอยคําของพันตํารวจโท พ. ที่ใหไวตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวา เม่ือลูกจางของ 
ผูประมูลขายทอดตลาดนําหลักฐานเก่ียวกับการเปนผูชนะการประมูลจากการขายทอดตลาด 
เขาไปพบตนไดตรวจสอบหลักฐานแลวเห็นวาถูกตองจึงนําลูกจางเขาไปร้ือถอนอาคารบานพัก 
ดวยตนเอง โดยมิไดสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาคนใดดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ เม่ือไปถึง
บริเวณที่จะรื้อถอนไดชี้อาคารบานพัก ๔ หลัง เม่ือเร่ิมร้ือถอนก็ไดดูอยูครูหน่ึงและไมไดเขาไปดู 
การร้ือถอนอีกเลย  ดังนั้น การที่ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ ใหถอยคําตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวาไมมีสวนเกี่ยวของ
กับการรื้อถอน จึงมีนํ้าหนักรับฟงได  นอกจากน้ี แมผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ จะมีหนาที่
รับผิดชอบในการดูแลมิใหอาคารที่ทําการและบานพักของสถานีตํารวจเสียหายหรือถูกร้ือถอน
และไดพบเห็นการรื้อถอนอาคาร แตขณะมีการร้ือถอนพันตํารวจโท พ. ผูบังคับบัญชาของผูฟองคดี
ที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ อยูในสถานที่ที่กําลังรื้อถอนอยูดวย ตามวิสัยของวิญูชนหรือตามสายงาน 
การบังคับบัญชายอมเขาใจโดยสุจริตวาการร้ือถอนดังกลาวกระทําโดยชอบดวยระเบียบของ 
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ทางราชการแลว พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ เทาที่ปรากฏ 
ยังไมเพียงพอที่จะฟงไดวาเปนการจงใจละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง สวนกรณีของผูฟองคดีที่ ๖ และผูฟองคดีที่ ๗ แมจะมีหนาที่กํากับดูแล
รักษาทรัพยสินของทางราชการรวมกับพันตํารวจโท พ. แตหนาที่การรื้อถอนผูฟองคดีที่ ๖ และ 
ผูฟองคดีที่ ๗ ไมไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหไปควบคุมดูแลในการรื้อถอนอาคาร
ดังกลาว ประกอบกับขณะที่มีการร้ือถอนก็มีขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรระดับผูบังคับบัญชา
เปนผูควบคุมดูแลการร้ือถอนดวยตนเอง จึงไมไดไปควบคุมดูแลการร้ือถอน พฤติการณและ 
การกระทําของผูฟองคดีที่ ๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ เทาที่ปรากฏจึงยังไมเพียงพอที่จะฟงวาเปนการจงใจ
ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง  ดังนั้น  
เม่ือพฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีทั้งเจ็ดยังไมเพียงพอที่จะฟงไดวาเปนการจงใจละเลย 
ตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงที่จะทําใหผูฟองคดี 
ทั้งเจ็ดตองรับผิดในการกระทําละเมิดตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งเจ็ด
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนจึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๗ ชําระคาสินไหมทดแทน  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๒-๓๑๔/๒๕๕๗) 
  

 ๓) การพิจารณาจํานวนคาสินไหมทดแทนที่เจาหนาที่จะตองรับผิด 

 

 การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ที่มีสวนเก่ียวของ
ทั้งหมดจนเต็มจํานวนความเสียหาย โดยแบงสวนความรับผิดเฉพาะสวนของเจาหนาที่
แตละคน  แตมิไดนําหลักเกณฑตามมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาประกอบการพิจารณา เปนการใชดุลพินิจ 
ที่ไมสอดคลองกับบทกฎหมาย โดยสําหรับผูบังคับบัญชาที่มิไดมีสวนรวมในการกระทํา
ทุจริตของผูใตบังคับบัญชา แตตองรับผิดในฐานะที่มิไดควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ของผูใตบังคับบัญชา เม่ือคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม
ในแตละกรณีแลว มีเหตุอันควรหักสวนความรับผิดลงรอยละ ๓๐ ของความเสียหาย 
ที่ผูบังคับบัญชามีสวนเก่ียวของ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว
จังหวัดตราด สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ไดตรวจสอบพบการกระทํา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๑๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทุจริต องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  
และตอมาเทศบาลตําบลนํ้าเชี่ยวไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิด ซ่ึงผลจากการสอบสวนปรากฏวา นาง ว. หัวหนาสวนการคลัง ไดทําการปลอมแปลง
ฎีกาเบิกจายเงิน ปลอมแปลงเช็คสั่งจาย และลงนามในใบถอนเงินจากบัญชีขององคการบริหาร 
สวนตําบลนํ้าเชี่ยว คิดเปนเงินคาเสียหายจํานวน ๑,๕๗๔,๒๓๖.๒๐ บาท และนําเงินนั้นไป 
เปนประโยชนสวนตัว จึงตองรับผิดเต็มจํานวนความเสียหาย สวนผูฟองคดีและนาย ม. ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลน้ําเชี่ยว ในฐานะผูบังคับบัญชา และเปนผูมีอํานาจ 
ลงนามถอนเงินและสั่งจายเงินตามเช็คไดปลอยปละละเลยมิไดควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชา 
ใหปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนชองทางใหทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ
ไปเปนประโยชนสวนตัว พฤติการณถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลนํ้าเชี่ยว (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดใหกรมบัญชีกลางทราบ และภายหลังไดมีคําส่ังแจงใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
จํานวน ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท และนาย ม. ชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน ๗๘๒,๙๑๗.๓๕ บาท 
ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การที่ ผู ถู กฟองคดีที่  ๑  มีคํ า ส่ั ง ใหผู ฟ องค ดีชดใชค า เสี ยหาย  
กรณีผูใตบังคับบัญชาทุจริตเบียดบังและยักยอกเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัว 
โดยใหผูฟองคดี นาย ม. และนาง ว. รับผิดในกรณีที่มีผูลงนามสั่งจายเช็คหรือใบถอนเงินจํานวน 
๒ คน ใหรับผิดทางละเมิดในอัตรา ๑ ใน ๒ สวน และกรณีมีผูลงนามสั่งจายเช็คหรือใบถอนเงิน
จํานวน ๓ คน ใหรับผิดในอัตรา ๑ ใน ๓ สวน ที่ตนมีสวนเกี่ยวของ รวมเปนเงินที่ผูฟองคดี 
ตองรับผิดทั้งสิ้น ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท สวนนาย ม. ตองรับผิดจํานวน ๗๘๒,๙๑๗.๓๕ บาท  
และนาง ว. ผูทุจริตรับผิดเต็มจํานวนความเสียหาย ถือเปนการแบงสวนความรับผิดเฉพาะสวน
ของเจาหนาที่แตละคน มีผลเทากับผูถูกฟองคดีไดเ รียกรองคาเสียหายจากผูฟองคดี 
และเจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดจนเต็มจํานวนความเสียหาย โดยมิไดนําหลักเกณฑ 
ในเร่ืองระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีตามมาตรา ๘  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาพิจารณาประกอบ 
อันเปนการใชดุลพินิจโดยไมสอดคลองกับบทกฎหมาย และเม่ือพิจารณาถึงการกระทําของ 
ผูฟองคดีซ่ึงมิไดมีสวนรวมเปนผูกระทําทุจริตกับนาง ว. หากแตตองรับผิดในฐานะผูบังคับบัญชา
ที่มิไดควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาแลว มีเหตุอันควรหักสวนความรับผิด 
ใหผูฟองคดีลงรอยละ ๓๐ ของความเสียหายที่ผูฟองคดีมีสวนเกี่ยวของ คงเหลือเปน 



 
 
๙๑๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความเสียหายที่ผูฟองคดีตองรับผิดในอัตรารอยละ ๗๐ ของความเสียหายที่ผูฟองคดี 
มีสวนเกี่ยวของคิดเปนเงิน ๒๘๙,๔๗๓.๖๘ บาท การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดี 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย
บางสวน  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาวเฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดเกินกวาจํานวน 
๒๘๙,๔๗๓.๖๘ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๔/๒๕๕๕ และที่ อ.๔๓๒/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

  การที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่งใหเจาหนาที่รับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนกรณีทรัพยสินของทางราชการสูญหายเต็มจํานวนความเสียหาย ทั้งที่ยังมี
ผูเก่ียวของโดยตรงในการดูแลทรัพยสินน้ันอีก เปนการไมคํานึงถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับการที่
ทรัพยสินของทางราชการที่สูญหายมีราคาสูง แตหนวยงานของรัฐกลับไมเก็บรักษา 
ในสถานที่ที่เหมาะสม จึงเปนความบกพรองจากระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับพัสดุ 
ของหนวยงานของรัฐที่ไมมีการจัดระบบการเก็บรักษา ดูแลและตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะเปนการปองกันและลดทอนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ถือเปนความบกพรอง 
ในการดํา เ นินงานของหนวยงานของรัฐและระบบการดํา เ นินงานสวนรวม 
ที่หนวยงานของรัฐจึงควรหักสวนความรับผิดดังกลาวออกดวยตามมาตรา ๘ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย 
กรณีผูฟองคดีขณะดํารงตําแหนงผูชวยผู อํานวยการฝายวางแผนและพัฒนากระทําการ 
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหทรัพยสินของทางราชการสูญหายจํานวน ๔ รายการ 
คือ (๑) เครื่องเลน DVD จํานวน ๑ เครื่อง (๒) ลําโพง จํานวน ๑ คู (๓) ลําโพงซัฟวูฟเฟอร จํานวน 
๑ เคร่ือง และ (๔) RECEIVER จํานวน ๑ เคร่ือง โดยใหรับผิดเต็มจํานวน ๑๐๐,๓๙๐ บาท  
ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงยื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกไดรับงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
โดยยุบรวมหองทํางานของผูชวยผูอํานวยการทั้งหมด จัดทําเปนหองโสตทัศนูปกรณและ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๑๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หองประชุมครู จึงทําการยายหองทํางานผูฟองคดีใหไปอยูหอง ๓๑๒ ชั้น ๑ อาคาร ๓ ซ่ึงเดิม 
หอง ๓๑๒ ดังกลาวไดเตรียมการเพื่อใชเปนหองศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง และมี
ครุภัณฑรวมถึงชุดเคร่ืองเสียงที่สูญหายเก็บไว โดยนาย ช. หัวหนางานพัสดุ ไดมอบการครอบครอง
ครุภัณฑดังกลาวใหนางสาว ส. อาจารยผูรับผิดชอบโครงการพรอมกุญแจหองดังกลาว ซ่ึงตอมา
นางสาว ส. ไดเดินทางไปราชการตางประเทศ จึงไดมอบกุญแจใหกับนาง น. หัวหนางานอาคาร
สถานที่ และเม่ือนางสาว ส. เดินทางกลับจากตางประเทศ ไดทราบวาหองดังกลาวจะเปลี่ยนเปน
หองทํางานของผูฟองคดี นางสาว ส. จึงไมไดขอกุญแจคืน จึงเห็นไดวา การดูแลทรัพยสินดังกลาว
โดยปกติเปนหนาที่ของนางสาว ส. ซ่ึงรับมอบพัสดุดังกลาวมาอยูในความดูแล และนาง น.  
เปนผูดูแลรับผิดชอบทรัพยสินดังกลาวในระหวางที่นางสาว ส. เดินทางไปตางประเทศ โดยเปน
ผูถือกุญแจหองรวมกับนาย พ. นักการภารโรง ซ่ึงผูฟองคดีเปนเพียงผูมีหนาที่ดูแลรักษา
ทรัพยสินในฐานะเจาของหองทํางานที่เก็บทรัพยสินที่สูญหายเทาน้ัน เม่ือตอมาไดมีการขนยาย
ทรัพยสินดังกลาวออกจากหองทํางานผูฟองคดีไปเก็บรักษาไวที่หองประชุมใหม หอง ๕๑๔ ชั้น ๑ 
อาคาร ๕ จึงยอมเปนหนาที่ของนางสาว ส. และนาง น. ที่ตองรวมในการตรวจสอบความครบถวน
ของทรัพยสินที่ขนยายดวยโดยตรง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดพิจารณาถึงระดับความรายแรง
แหงการกระทําของผูฟองคดีและพิจารณาถึงผูมีสวนเก่ียวของในการดูแลทรัพยสินคนอ่ืน ๆ  
กลับมีคําสั่งใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายเต็มจํานวนของราคาทรัพยสินที่สูญหาย จึงเปน
การไมคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับเม่ือพิจารณาถึง
หอง ๓๑๒ ซ่ึงเดิมเปนหองที่เตรียมการไวเพ่ือใชเปนหองศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง
และมีทรัพยสินดังกลาวเก็บไว เม่ือผูฟองคดียายเขาทํางานในหองดังกลาวก็ไมปรากฏวามีการยาย
ทรัพยสินไปเก็บรักษาไวในสถานที่ที่เหมาะสมเนื่องจากทรัพยสินดังกลาวมีราคาสูง แตยังคงเก็บไว
ที่หองทํางานของผูฟองคดีดังเดิมจนกระทั่งมีการยายไปเก็บไวที่หองประชุมใหม หอง ๕๑๔  
ชั้น ๑ อาคาร ๕ ซ่ึงเปนเวลาหลังจากผูฟองคดีเขาทํางานในหองดังกลาวถึงหาเดือนเศษ จึงเปน
ความบกพรองจากระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับพัสดุของหนวยงานที่ผูฟองคดีสังกัดดวย  
ที่ไมจัดระบบการเก็บรักษา ดูแลและตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากหนวยงานดังกลาว 
ไดจัดใหมีการตรวจสอบและรีบทําการขนยายทรัพยสินออกจากหองที่ใชเปนหองทํางานของ 
ผูฟองคดี ก็จะเปนการปองกันหรือลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกลาวได ถือเปน
ความบกพรองในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐและระบบการดําเนินงานสวนรวม ซ่ึงศาล
สามารถใชดุลพินิจหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวไดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว การที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนรอยละ ๕๐ ของ
จํานวนคาเสียหายทั้งหมดและใหผูฟองคดีรับผิดเปนเงิน ๕๐,๑๙๕ บาท เม่ือผูฟองคดีไมไดอุทธรณ 
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จึงตองถือวาเหมาะสมแลว  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวนที่ใหผูฟองคดี
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวน ๕๐,๑๙๕ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๗๗๒/๒๕๕๖) 

 

 กรณีที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาและคํานวณ
ราคากลางสูงกวาที่ควรจะเปน ทําใหหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหาย อันเปน 
การกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางทุกคนตองรับผิดรวมกัน แมหนาที่ในการประมาณการงานกอสราง 
จะเปนของกรรมการรายใดรายหนึ่ง และกรรมการบางรายจะไมมีความรูหรือวิชาชีพ 
ในดานน้ีก็ตาม แตกรรมการที่มีหนาที่ประมาณการงานกอสรางจะตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนในอัตราสวนที่มากกวาคณะกรรมการกําหนดราคากลางคนอื่น  
โดยควรรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนรอยละ ๕๐ ของคาเสียหายทั้งหมด 

 สรุปขอเท็จจริง 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลนานกกก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางโครงการกอสรางทอเหลี่ยม (สะพานคอนกรีต) 
ประกอบดวยนาย ส. ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลนานกกก เปนประธานกรรมการ 
นางสาว พ. ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง และผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนาสวนโยธา  
เปนกรรมการ โดยผูฟองคดีมีหนาที่ประมาณการงานกอสรางโครงการกอสรางทอเหลี่ยมดังกลาว  
ตอมา คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางไดเปนเงิน ๑,๕๔๕,๐๐๐ บาท  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวาจางบริษัท ศ. ใหดําเนินการกอสราง  หลังจากน้ัน สํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลําปาง ไดตรวจสอบพบวา การคํานวณรายละเอียด
ของราคากลางหลายรายการไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
กําหนดไว และการคํานวณคาแรงซึ่งเปนที่มาของคางานตนทุนไมไดใชอัตราคาแรงงานสําหรับ
ปริมาณวัสดุแตละรายการตามที่สํานักงบประมาณกําหนด แตคํานวณโดยใชอัตรารอยละ ๓๐ 
ของปริมาณวัสดุทั้งหมด เปนเหตุใหราคากลางงานกอสรางสูงกวาที่ควรจะเปน ทําใหราชการไดรับ
ความเสียหายเปนเงิน ๑๘๗,๒๕๘.๙๐ บาท นายอําเภอลับแล (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริง
พรอมสงสํานวนการสอบสวนใหกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทราบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
พิจารณาแลวเห็นวา สาเหตุที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางสูงกวา 
ความเปนจริง เกิดจากการที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูออกแบบ ถอดแบบ และประมาณการงานกอสราง
สูงกวาความเปนจริง เม่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลางนําปริมาณวัสดุดังกลาวมาคํานวณ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๒๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนราคากลาง ทําใหไดราคาที่สูงเกินจริง พฤติการณเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยาง
รายแรง จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายทั้งหมด สวนนาย ส. และนางสาว พ. ไมใช 
ผูมีวิชาชีพในดานการถอดแบบงานกอสราง จึงไมสามารถตรวจสอบปริมาณวัสดุได จึงไมตอง
รับผิดชดใชคาเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงให 
ผูฟองคดีชดใชคาเสียหายจํานวน ๑๘๗,๒๕๘.๙๐ บาท ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ความเสียหายของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เกิดจากการที่ผูฟองคดีมิไดพิจารณา

ปริมาณวัสดุตามหลักวิชาการ ทําใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาและคํานวณ 
ราคากลางเปนผลทําใหราคากลางสูงเกินความเปนจริงมากกวาที่ควรจะเปน ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดรับความเสียหาย  อยางไรก็ดี การพิจารณากําหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนด 
ราคากลางดังกลาวไดมีการดําเนินการตามหลักเกณฑกําหนดราคากลางงานกอสราง ตามหนังสือ
กรมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ โดยมีการกําหนด
หลักเกณฑดังกลาวไวในสวนที่ ๒ วาดวย วิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสราง ขอ ๗ กําหนดใหมีคณะกรรมการกําหนดราคากลางเปนผูรับผิดชอบในการคํานวณ
ราคากลาง และขอ ๗.๒ กําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางมีอํานาจหนาที่
คํานวณราคากลางงานกอสรางคร้ังน้ันใหถูกตองตามหลักเกณฑน้ี แลวนําเสนอหัวหนาสวนราชการ
กอนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา จากหลักเกณฑดังกลาว คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางจึงมีหนาที่คํานวณราคากลางงานกอสราง และเปนผูรับผิดชอบในการคํานวณราคากลาง
ใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไว  ดังนั้น แมขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในคดีน้ีเกิดจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดี แตกรณีดังกลาวก็มิไดเกิดจาก
การกระทําของผูฟองคดีแตเพียงผูเดียว แตเปนผลจากการพิจารณากําหนดราคากลางโดย
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหนังสือกรมการปกครอง ดวนที่สุด 
ที่ มท ๐๓๐๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕  ดังน้ัน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ทุกคนควรตองรับผิดรวมกัน แมขอเท็จจริงจะปรากฏวาคณะกรรมการบางรายอาจไมมีความรู
หรือวิชาชีพในดานการถอดแบบงานกอสรางซ่ึงตองใชความรูเฉพาะดานก็ตาม  
 การออกคําส่ังใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนตองคํานึงถึง
หลักเกณฑ ๓ ประการ ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ (๑) ความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรม 
ในแตละกรณี (๒) หากการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน หรือระบบ
การดําเนินงานสวนรวม ตองหักสวนแหงความรับผิดออก (๓) กรณีที่การละเมิดเกิดจาก
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เจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเร่ืองลูกหน้ีรวมมาใชบังคับ กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งตาม
ความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายทั้งหมด มีผลเปนการเรียก
คาเสียหายเต็มจํานวนความเสียหาย โดยมิไดนําหลักเกณฑดังกลาวมาพิจารณา อันเปนการใช
ดุลพินิจในการออกคําสั่งโดยไมสอดคลองกับกฎหมาย  ดังน้ัน เม่ือพฤติการณการกระทําละเมิด
ของผูฟองคดีสืบเน่ืองมาจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดราคากลางดวย จึงเปน
กรณีที่ตองหักสวนแหงความรับผิดตามมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เพ่ือความเปนธรรมแกกรณีพิพาทคดีน้ี เม่ือผูฟองคดีเปนหัวหนาสวนโยธา ตําแหนง 
นายชางโยธา ๒ เปนผูประมาณการงานกอสรางโครงการทอเหลี่ยม โดยเปนผูมีความรูทางดานชาง
กระทําการประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมไดคํานวณปริมาณวัสดุโครงการดังกลาวเปนเหตุให
การกําหนดราคากลางสูงเกินกวาที่ควรจะเปน และในฐานะคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
ไดกําหนดราคากลางจากการประมาณการงานกอสรางคํานวณราคาสูงเกินความเปนจริง  
ผูฟองคดีจึงควรตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในอัตราสวนที่มากกวาคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางคนอ่ืน จึงเห็นควรกําหนดใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนรอยละ ๕๐  
ของความเสียหายทั้งหมดเปนจํานวนเงิน ๙๓,๖๒๙.๔๕ บาท  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวา ๙๓,๖๒๙.๔๕ บาท 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๖/๒๕๕๗) 

 

 การกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนกรณีการดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑตามสัญญาฉบับหน่ึงแพงกวาสัญญาอีกฉบับหน่ึง และเปนเหตุใหทางราชการ
ไดรับความเสียหาย จะตองพิจารณาความเสียหายและเปรียบเทียบจากจํานวนพัสดุที่ไดรับ
ตามความเปนจริง 

 สรุปขอเท็จจริง 

 ผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการเปดซอง 
สอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑชุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน ๔ รายการ และเปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซ้ือครุภัณฑชุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน  
๕ รายการ ซ่ึงการสอบราคาจัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ ผูฟองคดีและคณะกรรมการ 
เปดซองสอบราคาเห็นควรใหจัดซ้ือครุภัณฑจากบริษัท พ. โดยวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด 
ไดอนุมัติและทําสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ สวนการประกวดราคา
จัดซ้ือครุภัณฑ จํานวน ๕ รายการ ผูฟองคดีและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เห็นควรใหจัดซ้ือครุภัณฑจากบริษัท พ. โดยวิทยาลัยการอาชีพหวยยอดไดอนุมัติและทําสัญญา
เลขท่ี ๑๐/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙  ตอมา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๒๓      
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ไดตรวจสอบการจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาวพบวา การจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ 
ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกวาสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ และผูขายสงมอบของตามสัญญาเลขที่ 
๑๐/๒๕๓๙ ลาชา แตยังไมมีการปรับผูขาย และรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริง ผลการสืบสวน
ปรากฏวา การจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ไมไดแพงกวา
สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ สวนกรณีผูขายสงมอบของลาชา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏวาไดรับการชดใชเงินแลว จึงไมปรากฏ
ความเสียหายแกทางราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงใหยุติเร่ืองและรายงานผลการสอบสวนไปยัง
กระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตกรมบัญชีกลางเห็นวา การจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร
และอุปกรณจากบริษัท พ. ตามสัญญาทั้งสองฉบับ เปนประเภท ชนิด และลักษณะเดียวกัน  
ทําสัญญาซ้ือในวันเดียวกัน แตราคาตางกัน โดยเคร่ืองคอมพิวเตอรตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ 
ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท แตเครื่องคอมพิวเตอรตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ มีราคา ๓๕,๐๐๐ บาท 
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเกาอ้ี มีราคา ๓,๘๐๐ บาท รวมเปนราคาชุดละ ๓๘,๘๐๐ บาท 
เคร่ืองคอมพิวเตอรตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงแพงกวาสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ 
๑,๒๐๐ บาท จํานวน ๗๐ ชุด เปนเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท สําหรับเครื่องพิมพตามสัญญาเลขที่  
๑๐/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท แตเคร่ืองพิมพตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ 
๑๘,๐๐๐ บาท เคร่ืองพิมพตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงแพงกวาสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙  
ราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๕ ชุด เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินที่จัดซ้ือแพงทั้งสิ้น 
๑๒๙,๐๐๐ บาท คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ และคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ และผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
หวยยอดซึ่งเปนผูอนุมัติ จึงตองรวมกันรับผิดชดใชเงินคนละ ๓๒,๒๕๐ บาท ใหแกทางราชการ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินคาสินไหมทดแทนตามความเห็น
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดียื่นอุทธรณ และตอมาไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว ศาลปกครองช้ันตนพิพากษาวา การจัดซ้ือ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกวาสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เปนเงิน 
๘๔,๐๐๐ บาท จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเปนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท ผูฟองคดีมิไดอุทธรณ  
สวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณเฉพาะการกําหนดราคาเครื่องพิมพของศาลปกครองชั้นตน  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

 การพิจารณาความรับผิดของผูฟองคดี จะตองพิจารณาความเสียหาย
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามความเปนจริง กรณีการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ 
บริษัท พ. ผูชนะการสอบราคา ไดเสนอราคาเครื่องพิมพ จํานวน ๒ เคร่ือง ราคาตอหนวย 



 
 
๙๒๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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๑๘,๐๐๐ บาท และโตะวางเครื่องพิมพ จํานวน ๒ ตัว ราคาตอหนวย ๒,๖๐๐ บาท สวนการจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ บริษัท พ. ผูชนะการประกวดราคาไดเสนอราคา
เคร่ืองพิมพ จํานวน ๑๕ เคร่ือง ราคาตอหนวย ๒๑,๐๐๐ บาท โดยไมปรากฏวามีการเสนอราคา 
โตะวางเครื่องพิมพแตอยางใด ตอมา เม่ือมีการสงมอบเคร่ืองพิมพตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ 
บริษัทไดจัดสงโตะวางเครื่องพิมพมาดวย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับพัสดุดังกลาว
ทั้งหมด โดยไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดปฏิเสธการรับโตะวางเครื่องพิมพไวใชในราชการ
แตอยางใด จึงถือไดวาการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ มีโตะวางเครื่องพิมพ
รวมอยูดวย การเปรียบเทียบวาการจัดซ้ือเครื่องพิมพตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกวา
สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เปนจํานวนเงินเทาใด จึงตองเปรียบเทียบจากจํานวนพัสดุที่ไดรับมา 
ตามสัญญาซ้ือขายทั้งสองฉบับ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เครื่องพิมพตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ 
รวมราคาโตะวางเครื่องพิมพ มีราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท และเครื่องพิมพตามสัญญาเลขที่  
๙/๒๕๓๙ รวมราคาโตะวางเครื่องพิมพ มีราคาชุดละ ๒๐,๖๐๐ บาท เคร่ืองพิมพตามสัญญา
เลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงแพงกวาสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๔๐๐ บาท จํานวน ๑๕ ชุด  
คิดเปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท เม่ือคิดรวมกับการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรที่แพงกวาความเปนจริง
จํานวน ๘๔,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินที่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพตามสัญญาเลขที่ 
๑๐/๒๕๓๙ แพงกวาสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เปนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท ราคาของเครื่องพิมพ
ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงมิไดแพงกวาราคาตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 
ตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาง อีกทั้ง ในการเสนอราคาเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ บริษัท พ. 
ผูชนะการประกวดราคา ไมไดเสนอราคาโตะวางเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี และโตะวาง
เคร่ืองพิมพ ตอมา เม่ือมีการสงมอบเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพตามสัญญาเลขท่ี  
๑๐/๒๕๓๙ บริษัทไดจัดสงโตะวางเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเกาอ้ี และโตะวางเครื่องพิมพมาดวย 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีความเห็นใหผูฟองคดีรับผิดเฉพาะสวนตางของราคาพัสดุที่ไดรับเทาน้ัน  
ดังนั้น ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จํานวนหนึ่งในสี่ของ
คาเสียหายจํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่สั่งตาม
ความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเกินกวา 
๒๒,๕๐๐ บาท จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เฉพาะสวนที่ใหผูฟองคดีรับผิดเกินกวา ๒๒,๕๐๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๗) 
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 ๓.๔.๒ การกระทําละเมิดที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ 
 

  กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐ
ที่เสียหายจะมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระเงินเปนคาสินไหมทดแทน 
เพื่อการละเมิดตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดตอเม่ือเจาหนาที่ผูน้ันกระทําละเมิดหนวยงานของรัฐ ในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทาน้ัน ในกรณีที่การกระทําละเมิด
ของเจาหนาที่มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานของรัฐที่เสียหายหามีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูน้ันชําระเงินเปนคาสินไหมทดแทนไม คงมีแตเพียงสิทธิ 
ที่จะฟองคดีตอศาลที่คดีอยูในเขตอํานาจใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเจาหนาที่ผูน้ันชําระเงิน
เปนคาสินไหมทดแทนเทาน้ัน 
  การที่เจาหนาที่นําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน 
มาใชประกอบเปนหลักฐานการเบิกคาเชาบานจากหนวยงานของรัฐ เปนเพียงการท่ี
เจาหนาที่ใชสิทธิเรียกเอาสิทธิประโยชนที่เขาใจวาตนเองพึงมีพึงไดจากหนวยงานของรัฐ
ที่ตนสังกัดอยูเทาน้ัน มิใชการกระทําในหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งหรือมอบหมายใหปฏิบัติ หากการกระทําดังกลาวของเจาหนาที่ 
จะเปนการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐก็หาใชการกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
ในการปฏิบัติหนาที่ไม  ดังน้ัน หนวยงานของรัฐจึงไมอาจอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่
ชําระเงินเปนคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได 
  สรุปขอเท็จจริง  

  ผูฟองคดีในขณะที่ดํารงตําแหนงรองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปทุมธานี 
ไดใชสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยไดใชสัญญากูเงินของสามีที่ไดทําสัญญากูเงินจากสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมการปกครอง จํากัด เปนหลักฐานในการขออนุมัติใชสิทธิเบิกคาเชาบาน  ตอมา 
นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี (ผูถูกฟองคดี) ไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิการเบิกคาเชาบาน
ของผูฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแลวเห็นวา ผูฟองคดีสามารถใชหลักฐานดังกลาว
เบิกคาเชาบานได และผูถูกฟองคดีก็ไดพิจารณาอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานได ผูฟองคดี 
จึงใชหลักฐานการผอนชําระหนี้เงินกูของสามีขอเบิกคาเชาบานมาโดยตลอด แมผูฟองคดียายไป 
รับราชการที่เทศบาลแหงอ่ืน ก็ยังคงใชสิทธิตามหลักฐานดังกลาวตลอดมา และไดรับเงินคาเชาบาน



 
 
๙๒๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากเทศบาลเมืองปทุมธานีไปในระหวางวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
ในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินคาเชาบานที่รับไปทั้งสิ้นเปนเงิน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท  
ตอมา จังหวัดปทุมธานีไดมีหนังสือแจงใหเทศบาลเมืองปทุมธานีเรียกเงินคืนจากผูฟองคดีเปนเงิน
จํานวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท โดยระบุวา ผูฟองคดีไดนําหลักฐานการผอนชําระเงินของสามีที่กูเงิน
เพียงคนเดียว โดยผูฟองคดีมิไดรวมเปนคูสัญญาดวย มาประกอบการเบิกจายเงินสวัสดิการ 
คาเชาบาน อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๑๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่นฯ ประกอบกับขอ ๓ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๗/ว ๑๑๗๔ 
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๘ เทศบาลเมืองปทุมธานีจึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชําระเงินจํานวน
ดังกลาว แตผูฟองคดีไมชําระ ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดขึ้น คณะกรรมการดังกลาวไดทําการสอบสวนแลวเห็นวา ผูฟองคดีกระทําการ
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เน่ืองจากเปนขาราชการฝายบริหารตําแหนงรองปลัดเทศบาล 
แตไมศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวของใหชัดเจน เบิกเงินคาเชาบานโดยไมมีสิทธิ 
กอใหเกิดความเสียหายตอเทศบาลเมืองปทุมธานี เปนเงินจํานวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท  หลังจากนั้น 
ผูถูกฟองคดีไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคําส่ังใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน เปนเงิน 
จํานวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนทางละเมิดไมชอบดวยกฎหมาย จึงยื่นอุทธรณคําสั่ง และนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  เม่ือพิจารณาความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกันแลว เห็นวา หนวยงานของรัฐที่เสียหายจะมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชําระเงิน
เปนคาสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได ตอเม่ือเจาหนาที่ผูน้ันกระทําละเมิดหนวยงานของรัฐน้ัน  
ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทาน้ัน ในกรณีที่การกระทํา
ละเมิดของเจาหนาที่ตอหนวยงานของรัฐมิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานของรัฐ 
ที่เสียหายหามีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูน้ันชําระเงินเปนคาสินไหมทดแทนไม คงมี 
แตเพียงสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลที่คดีอยูในเขตอํานาจใหพิพากษาหรือมีคําส่ังใหเจาหนาที่ผูน้ัน
ชําระเงินเปนคาสินไหมทดแทนใหแกตนไดเทาน้ัน เม่ือการที่ผูฟองคดีนําหลักฐานการชําระหน้ี
เงินกูของคูสมรสที่กูเงินเพียงคนเดียว โดยผูฟองคดีมิไดรวมเปนคูสัญญากูเงินดวย มาใชประกอบ
เปนหลักฐานการเบิกคาเชาบานจากเทศบาลเมืองปทุมธานี เปนแตเพียงการที่ผูฟองคดีใชสิทธิ 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๒๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เรียกเอาสิทธิประโยชนที่ผูฟองคดีเขาใจวาตนเองพึงมีพึงไดจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ตนอยูในสังกัดเทาน้ัน มิใชการกระทําในหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือที่
ผูบังคับบัญชามีคําสั่งหรือมอบหมายใหปฏิบัติ  ดังน้ัน หากการกระทําดังกลาวของผูฟองคดี 
เปนการกระทําละเมิดตอเทศบาลเมืองปทุมธานี ก็ไมอาจจะถือไดวาเปนการกระทําละเมิดตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวในการปฏิบัติหนาที่ไดเลย๑๑๒ ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ออกคําสั่ง
เรียกใหผูฟองคดีชําระเงินเปนคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกลาวได การที่ผูถูกฟองคดี 
มีคํ าสั่ ง ใหผูฟองคดีชํ าระเงินเปนค าสินไหมทดแทนเพื่ อการละเมิดใหแกผู ถูกฟองคดี 
จํานวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากกระทําโดย 
ไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕/๒๕๕๗) 

 

 ๓.๕ อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ผูกระทํา
ละเมิด 
 

 ๑) อายุความการออกคําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทน 

 

  การเร่ิมนับอายุความในการใชสิทธิเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทน
ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และ
คณะกรรมการดังกลาวสรุปความเห็นวามีเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิด ตองถือเอาวันที่
หัวหนาหนวยงานของรัฐผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ น้ัน ไดรับทราบรายงาน
การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เปนวันที่หัวหนาหนวยงาน 
ของรัฐน้ันๆ รูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตาม
มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนขาราชการสังกัดสํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) 
สังกัดกรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เดิมสังกัดกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท เม่ือวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ กรมการเรงรัดพัฒนาชนบทไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด กรณีการจัดซ้ือ – การเบิกจายนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ชวงปงบประมาณ 
                                                 
 ๑๑๒ หมายเหตุ กรณีขอเท็จจริงเดียวกับคดีน้ี คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๘๘๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยวา “…รับฟง
ไมไดวา เปนการกระทําละเมิดตอผูถูกฟองคดีดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง...” โดยมิไดวินิจฉัยวา 
“...ไมอาจจะถือไดวาเปนการกระทําละเมิดตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวในการปฏิบัติหนาที่...” ดังเชนคดีน้ี 



 
 
๙๒๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ไดรายงานการสอบสวนถึงอธิบดีกรมการเรงรัด
พัฒนาชนบทผานกองการเจาหนาที่  ตอมา กองการเจาหนาที่ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๕ ถึงอธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท สรุปวา ในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๔๒ 
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครราชสีมา ไดจัดซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งสิ้นจํานวน  
๒๑ คร้ัง พบวาการส่ังซื้อนํ้ามันโซลาจํานวน ๖ คร้ัง มีผูฟองคดีเปนคณะกรรมการตรวจรับ  
ลงนามในใบตรวจรับนํ้ามันแลวไมมีการนําไปลงทะเบียนคุมการเบิกจาย รวมเปนน้ํามันโซลา 
ทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ ลิตร ๆ ละ ๑๐.๑๓ บาท เปนเงิน ๔๘๖,๒๔๐ บาท คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ 
เชื่อวา นํ้ามันโซลาขาดหายไปจํานวน ๔๘,๐๐๐ ลิตร เปนเงิน ๔๘๖,๒๔๐ บาท โดยการจัดซ้ือ
นํ้ามันดังกลาวไมไดมีการตรวจรับจริง และเห็นวามีผูตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย  
ไดแก คณะกรรมการตรวจรับ ๔ ราย ซ่ึงมีผูฟองคดีรวมอยูดวย โดยตองรวมรับผิดชอบชดใช
นํ้ามันโซลารายละ ๑๒,๐๐๐ ลิตร หรือชดใชเงินสดเปนเงิน ๑๒๑,๕๖๐ บาท ใหแกทางราชการ 
หลังจากพิจารณารายงานการสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลงนาม 
ใหความเห็นชอบเ ม่ือวันที่  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๔๕  ใหส งสํานวนการสอบสวนไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังตามความเห็นของผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  ตอมา กรมบัญชีกลาง 
ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลังมีความเห็นแนวทางเดียวกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในฐานะหนวยงานผูรับโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการตอจากกรมการเรงรัด
พัฒนาชนบท (เดิม) ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๔๘ ถึงผูฟองคดีใหชําระคาสินไหมทดแทนจํานวน ๑๒๑,๕๖๐ บาท ใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําสั่งดังกลาว และนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การเริ่มนับอายุความในการใชสิทธิเรียกรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณี
ที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และคณะกรรมการดังกลาว
สรุปความเห็นวามีเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิด จึงตองถือเอาวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐผูแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ น้ัน ไดรับทราบรายงานการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ เปนวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐน้ันๆ รูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึง
ตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีน้ีเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ได
รายงานการสอบสวนและเสนอความเห็นตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงอธิบดี
กรมการเรงรัดพัฒนาชนบทผานผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ และตอมากองการเจาหนาที่ได
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ทําบันทึกเสนอความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงอธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบทวา การจัดซ้ือนํ้ามันไดขาดหายไป 
จํานวน ๔๘,๐๐๐ ลิตร ๆ ละ ๑๐.๑๓ บาท มีผูรวมรับผิดชอบรวม ๔ คน รวมผูฟองคดี จึงให 
ผูฟองคดีรับผิดจํานวน ๑๒๑,๕๖๐ บาท ซ่ึงอธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบทไดลงนาม 
ใหความเห็นชอบเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังปลัดกระทรวง 
การคลังตามความเห็นของผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรณีจึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ไดรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึง 
ตองใชคาสินไหมทดแทนและวินิจฉัยสั่งการแลวในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ และขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองออกคําส่ังใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทน
ภายในอายุความสองปนับแตวันดังกลาว  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๔๘ เรียกใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทน จึงเปนการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากผูฟองคดีเม่ือพนระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัว
เจาหนาที่ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว คําสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนแจงตามหนังสือดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครอง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๔๘ ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๔๘ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๑/๒๕๕๖) 
 

  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงซึ่งออกโดยผูมีสวนไดเสีย 
ในผลของคําสั่ง อาจทําใหผลการพิจารณาเบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐาน และอาจ 
ไมถูกตองเปนธรรมแกผูมีสวนเก่ียวของทั้งหมด  ดังน้ัน วันที่ผูออกคําสั่งไดรับทราบ
รายงานการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงจึงมิใชเปนวันที่หนวยงาน
ของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบ
ขอ ๘ และขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  สรุปขอเท็จจริง 

  ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว จังหวัดตราด 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๒ ชลบุรี ไดเขาตรวจสอบการเงินการบัญชีขององคการ
บริหารสวนตําบลน้ําเชี่ยว เม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ และพบการกระทําทุจริต องคการบริหาร
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สวนตําบลนํ้าเชี่ยวจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
กรณีนาง ว. หัวหนาสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลน้ําเชี่ยว ทุจริตตอหนาที่ยักยอกเงิน
ของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตน และตอมาองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว ไดมีคําสั่ง
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๕ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซ่ึงไดรายงานผลการสอบสวน
ทางวินัยฉบับลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ วา ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
นาง ว. ไดกระทําการเบียดบังยักยอกเงินขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยวไปเปนประโยชน
สวนตน และไดหลบหนีไป อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง เห็นควรไลออกจากราชการ  
สวนผูฟองคดีเปนผูบังคับบัญชาช้ันตน ปลอยปละละเลยไมควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชา  
เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ แตมีเหตุลดโทษเปนใหวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร  
โดยประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๔๕ วากลาวตักเตือนผูฟองคดี สําหรับในสวนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ไดรายงานผล 
การสอบสวนขอเท็จจริงตอนายอําเภอแหลมงอบ โดยมิไดวินิจฉัยสั่งการวามีผูตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด  ตอมา กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๔๖ แจงนายอําเภอแหลมงอบวา คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว ลงวันที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ เปนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเทาน้ัน มิใชการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว ซ่ึงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงอาจตองรับผิดตามผลการสอบสวนดังกลาว จึงใหอําเภอแหลมงอบพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นใหม เทศบาลตําบลนํ้าเชี่ยวจึงได
มีคําสั่งลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ 
โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นวาในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๕ นาง ว. ไดทําการ
ปลอมแปลงฎีกาเบิกจายเงินและปลอมแปลงเช็คสั่งจายจํานวน ๒๔ ฉบับ เปนเงินจํานวน 
๑,๒๕๑,๒๓๖.๒๐ บาท และเม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ และวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕  
นาง ว. ไดถอนเงินจากบัญชีเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว ไปเปนประโยชน
สวนตนเปนเงิน ๓๒๓,๐๐๐ บาท รวมเงินที่ทุจริตทั้งสิ้น ๑,๕๗๔,๒๓๖.๒๐ บาท จึงใหนาง ว. 
ผูกระทําทุจริตรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนความเสียหาย สวนผูฟองคดีและนาย ม. 
ในฐานะผูบังคับบัญชาและเปนผูมีอํานาจลงนามถอนเงินและสั่งจายเงินตามเช็ค มิไดเขียน
ตัวอักษรหรือพิมพชิดคําวาบาท ทําใหนาง ว. สามารถเพ่ิมเติมจํานวนเงินในชองวางได  
และปลอยปละละเลยไมไดควบคุมดูแล นาง ว. ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามแบบแผนของ 
ทางราชการ เปนชองทางใหนาง ว. ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัว 
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พฤติการณถือไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใช
เงินคืนแกทางราชการจํานวน ๒๑๐,๕๓๕.๒๙ บาท และนาย ม. ตองรับผิดชดใชเงินคืนแก 
ทางราชการจํานวน ๕๗๖,๕๗๗.๑๔ บาท และรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๐ เสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลนํ้าเชี่ยว (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เห็นชอบดวยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และไดมีหนังสือรายงานผลการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดใหกรมบัญชีกลางทราบ และภายหลังไดมีคําส่ังลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท ตามความเห็น
ของกรมบัญชีกลาง ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดตราด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
พิจารณาแลวมีคําสั่งยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ในขณะที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงตามคําส่ังองคการบริหารสวนตําบล 
นํ้าเชี่ยว ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ รายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงใหนาย ม. ซ่ึงเปน
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลน้ําเชี่ยว ผูสั่งแตงตั้งทราบเม่ือวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๔๖ นาย ม. ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในองคการบริหารสวนตําบลน้ําเชี่ยว  
และเปนผูมีอํานาจลงนามถอนเงินและสั่งจายเงินตามเช็คขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเชี่ยว 
อาจตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเชี่ยว คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาวจึงเปนการแตงตั้งโดยผูมีสวนไดเสียในผลของคําส่ังน้ัน
อาจทําใหผลการพิจารณาเบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐานและอาจไมถูกตองเปนธรรมแก 
ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด โดยปรากฏขอเท็จจริงวานาย ม. มิไดวินิจฉัยสั่งการวามีผูตองรับผิด
รวมกับนาง ว. หรือไม และเปนจํานวนเทาใด กรณีจึงเห็นไดวาในวันที่นาย ม. ไดรับทราบรายงาน
การสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเม่ือวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ หรือวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนวันที่ไดรับทราบรายงานผลการสอบสวนทางวินัย จึงมิใชเปนวันที่
หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบขอ ๘ 
และขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ เม่ือตอมาภายหลังเทศบาลตําบลนํ้าเชี่ยวไดมีคําส่ัง ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 
โดยเม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับทราบผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ 
ซ่ึงมีความเห็นวานาง ว. ไดทําการปลอมแปลงฎีกาเบิกจายเงินและปลอมแปลงเช็คสั่งจาย 
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รวม ๒๔ ฉบับ คิดเปนเงินคาเสียหายจํานวน ๑,๕๗๔,๒๓๖.๒๐ บาท และนําเงินน้ันไป 
เปนประโยชนสวนตัว จึงตองรับผิดเต็มจํานวนความเสียหาย สวนผูฟองคดีและนาย ม.  
ในฐานะผูบังคับบัญชา และเปนผูมีอํานาจลงนามถอนเงินและสั่งจายเงินตามเช็ค กระทําโดย
ประมาทเลินเลออยางรายแรง จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชเงินคืนแกทางราชการจํานวน 
๒๑๐,๕๓๕.๒๙ บาท และนาย ม. ตองรับผิดชดใชเงินคืนแกทางราชการจํานวน ๕๗๖,๕๗๗.๑๔ บาท 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ วิ นิจฉัยสั่ งการใหผูฟองคดีและนาย ม .  ตองรับผิดชดใช เ งินคืน 
แกทางราชการ กรณีจึงถือวาวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรูถึง 
การทําละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่ง
เทศบาลตําบลน้ําเชี่ยว ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกทางราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเปนการใชสิทธิเรียกรอง 
คาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ภายในกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐ 
ได รูถึงการกระทําละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผู จะพึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนแลว  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๔/๒๕๕๕) 
 

  การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐอันจะเปนการทาํละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้ัน 
ตองครบองคประกอบ ๓ ประการดวยกัน คือ ประการที่หน่ึง ตองมีการกระทําหรืองดเวน
การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ประการที่สอง ตองกระทําหรืองดเวนการกระทํา
โดยผิดกฎหมาย และประการที่สาม ตองกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน ซึ่งการทํา
ละเมิดน้ันบางกรณีมีการกระทําเพียงคร้ังเดียวก็เปนละเมิดแลว แตบางกรณีตองมี 
การกระทําหลายอยางประกอบกันจึงจะครบองคประกอบของการทําละเมิด  ดังน้ัน  
การกระทําที่กอใหเกิดการละเมิดน้ัน จึงตองพิจารณาจากการกระทําในแตละกรณีที่
แตกตางกันไปวาการกระทําน้ันเปนการกระทําอันเปนการละเมิดที่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนตั้งแตไดลงมือกระทําในทันที หรือเม่ือลงมือกระทําอยางหนึ่งแลว จะยังไมเกิด
ความเสียหายจากการกระทําน้ัน แตยังมีการกระทําในอีกข้ันตอนหน่ึงจึงจะเกิด 
ความเสียหาย อันจะถือเปนการละเมิด ซึ่งจะมีผลตอการพิจารณาเรื่องระยะเวลา 
ในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพราะการจะใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก
การกระทําที่เปนละเมิดได จะตองพิจารณาวา มีความเสียหายเกิดจากการกระทําน้ัน
เสียกอน หากการกระทํายังไมกอใหเกิดความเสียหาย ก็ยังไมถือเปนการละเมิด  
และจะใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายไมได  
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  กรณีที่เจาหนาที่ศุลกากรประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่เปนเหตุใหมี
การทุจริตเงินชดเชยคาภาษีอากรขาออกนั้น เน่ืองจากการขอรับเงินคาชดเชยภาษีอากร
ขาออกสามารถแยกการกระทําออกไดเปน ๒ ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการออกบัตร และ
ข้ันตอนการนําบัตรภาษีไปใช (เบิกเงิน) กลาวคือ เม่ือผูถือสิทธิในบัตรภาษีย่ืนคําขอรับ
เงินชดเชยคาภาษีอากร กรมศุลกากรยังตองวางฎีกาเบิกเงินตามมูลคาบัตรภาษี จึงจะ 
ทําใหกรมศุลกากรไดรับความเสียหายตามจํานวนมูลคาของบัตรภาษีที่ไดนําไปใชประโยชน 
อันจะถือเปนกรณีครบองคประกอบของการทําละเมิด  ดังน้ัน วันวางฎีกาเบิกเงินชดเชย
การสงสินคาออกจึงถือเปนวันกระทําละเมิด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสามเปนขาราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตําแหนง
ศุลการักษ มีหนาที่รอยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอรภายหลังจากที่
นายตรวจศุลกากรไดตรวจปลอยสินคาและควบคุมการบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรแลว ไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
มีคําสั่ง ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใหผูฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กรณีมีการทุจริตเงินชดเชยคาภาษีอากร 
ผูฟองคดีทั้งสามมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาแลวมีคําส่ังยืนตามคําส่ังเดิม ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา คําสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ 
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังกรมศุลกากรดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
เปนบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป สวนมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
เปนกฎหมายเฉพาะมีขอความขัดหรือแยงกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ซ่ึงเปนกฎหมายท่ัวไป โดยมีผลเปนการยกเวนบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนที่กําหนดใหสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแต 
มูลละเมิดขาดอายุความเม่ือพนหนึ่งปนับแตวันที่ผูเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใช
คาสินไหมทดแทน หาไดมีขอความขัดหรือแยงกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และมีผลเปนการยกเลิกมาตรา ๔๔๘ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ในสวนที่กําหนดวาสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดขาดอายุความ 
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เม่ือพนกําหนดสิบปนับแตวันทําละเมิดโดยปริยายแตอยางใดไม จึงตองนําอายุความตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ ซ่ึงที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลว 
เห็นวา การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันจะเปน
การทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย น้ัน ตองครบองคประกอบ 
๓ ประการดวยกัน คือ ประการที่หน่ึง ตองมีการกระทําหรืองดเวนการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ ประการที่สอง ตองกระทําหรืองดเวนการกระทําโดยผิดกฎหมาย ประการที่สาม 
ตองกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทําละเมิดน้ันบางกรณีมีการกระทําเพียงคร้ังเดียว
ก็เปนละเมิดแลว แตบางกรณีตองมีการกระทําหลายอยางประกอบกันจึงจะครบองคประกอบของ
การทําละเมิด คดีน้ีปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีทั้งสามเปนขาราชการสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดํารงตําแหนงศุลการักษซ่ึงมีหนาที่รอยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร
ที่นายตรวจศุลกากรไดทําการตรวจปลอยสินคาและควบคุมบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรแลว  
ไดลงนามในใบกํากับคอนเทนเนอรอันเปนเอกสารประกอบการสงออกตามใบขนสินคาขาออก
ของบริษัท ก. จํากัด รวม ๖ ใบขน แตบริษัท ก. จํากัด มิไดมีการสงออกสินคาตามที่สําแดงไว 
และไดนําใบขนสินคาขาออกและเอกสารประกอบไปยื่นคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร 
ในรูปบัตรภาษีเม่ือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกบัตรภาษีเม่ือวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๓๘ บริษัท อ. จํากัด ผูรับโอนบัตรภาษีจากบริษัท ก. จํากัด ไดรับบัตรภาษีจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ หลังจากน้ันบริษัท อ. จํากัด ไดนําบัตรภาษี
ดังกลาวไปใชประโยชนชําระคาภาษีอากรแทนจํานวนเงินที่บริษัทตองชําระตามนัยมาตรา ๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔  
โดยไดมีการวางฎีกาการเบิกเงินตามมูลคาบัตรภาษีดังกลาวเม่ือวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘  
ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหายตามจํานวนมูลคาของบตัรภาษีที่ไดนําไปใชประโยชน
อันเปนกรณีครบองคประกอบของการทําละเมิดแลว วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซ่ึงเปนวันวางฎีกา
จึงเปนวันทําละเมิดที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากผูฟองคดีทั้งสาม โดยเร่ิม
นับอายุความการใชสิทธิเรียกรองตั้งแตวันทําละเมิดดังกลาว ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตอไปวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยรูถึง 
การละเมิดและรูวาผูฟองคดีทั้งสามเปนผูกระทําละเมิดที่จะพึงใชคาสินไหมทดแทนเม่ือวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๔๗ ซ่ึงเปนวันสั่งการทายรายงานของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ ใหผูฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทน จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๓๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกคําสั่งใหใชเงินหรือใชสิทธิเรียกรองภายในกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันที่ผูถูกฟองคดี 
รูถึงการทําละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ และเม่ือนับแตวันวางฎีกาเบิกเงินชดเชย
การสงสินคาออก คือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซ่ึงเปนวันกระทําละเมิดจนถึงวันที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีคําสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใหผูฟองคดีทั้งสาม 
ชดใชคาสินไหมทดแทน ยังอยูภายในกําหนดระยะเวลาสิบป ตามมาตรา ๔๔๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย สิทธิเรียกรองใหผูฟองคดีทั้งสามชดใชคาสินไหมทดแทนของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยังคงมีอยู การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชสิทธิเรียกรองใหผูฟองคดีทั้งสามชดใช
คาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการใชสิทธิเรียกรองภายในกําหนดระยะเวลา 
ตามกฎหมายแลว ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี เน่ืองจากคําสั่ง
ดังกลาวขาดอายุความการใชสิทธิเรียกรองความเสียหายจากการกระทําละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยน้ัน ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย  พิพากษายกคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตน เปนใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังใหมตามรูปคดี
ตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๓/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ) ที่ อ.๕๔๗/๒๕๕๖ 
ที่ อ.๒๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๑/๒๕๕๘ ที่ อ.๔๑๘/๒๕๕๘ และที่ อ.๙๖๖/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 

 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสี่เปนขาราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตําแหนง
ศุลการักษ มีหนาที่รอยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอรภายหลังจากที่
นายตรวจศุลกากรไดตรวจปลอยสินคาและควบคุมการบรรจุสินคาเขาคอนเทนเนอรแลว ไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
มีคําสั่ง ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ใหผูฟองคดีทั้งสี่ชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) กรณีมีการทุจริตเงินชดเชยคาภาษีอากร 
ผูฟองคดีทั้งสี่มีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลว
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งเดิม ผูฟองคดีทั้งสี่เห็นวา คําส่ังกรมศุลกากร ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งกรมศุลกากรดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การกระทําที่เปนความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย นอกจากเปนการจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายแลว 



 
 
๙๓๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตองมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวดวย ผูกระทําละเมิดจึงจะตองรับผิดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย ถึงแมจะไดมีการกระทําโดยผิดกฎหมายมาแลว หากยัง 
ไมเกิดความเสียหาย ก็ยังไมมีสิทธิอะไรที่จะเรียกรองจากผูกระทําได และการกระทําที่กอใหเกิด
การละเมิดน้ัน จะตองพิจารณาจากการกระทําในแตละกรณีที่แตกตางกันไปวา การกระทําน้ัน
เปนการกระทําอันเปนการละเมิดที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแตไดลงมือกระทําในทันที หรือเม่ือ
ลงมือกระทําอยางหน่ึงแลว จะยังไมเกิดความเสียหายจากการกระทํานั้น แตยังมีการกระทํา 
ในอีกขั้นตอนหนึ่ง จึงจะเกิดความเสียหาย อันจะถือเปนการละเมิด ซ่ึงจะมีผลตอการพิจารณา
เร่ืองระยะเวลาในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพราะการจะใชสิทธิเรียกรองคาเสียหาย
จากการกระทําที่เปนละเมิดได จะตองพิจารณาวา มีความเสียหายเกิดจากการกระทําน้ันเสียกอน 
หากการกระทํายังไมกอใหเกิดความเสียหาย ก็ยังไมถือเปนการละเมิด และจะใชสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายไมได และโดยที่การขอรับเงินคาชดเชยภาษีอากรขาออกสามารถแยกการกระทํา 
ออกไดเปน ๒ ขั้นตอน คือ ในขั้นตอนการออกบัตรกรณีหน่ึง และในขั้นตอนการนําบัตรภาษีไปใช 
(เบิกเงิน) อีกกรณีหน่ึง จึงตองพิจารณาวาการกระทําในขั้นตอนใดที่ถือวาเปนการกระทําละเมิด
อันเกิดจากการใชเงินตามจํานวนที่ระบุในบัตรภาษี กลาวคือ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกบัตรภาษี
ใหแกบริษัทที่ยื่นคําขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากรสําหรับสินคาสงออกอันเปนการออกตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ของรัฐบาล ผูถือสิทธิในบัตรดังกลาวจะตองนําบัตรภาษีที่ถืออยูไปใช (เบิกเงิน) 
อีกคร้ังหน่ึง จึงจะถือวาบริษัทที่ยื่นคําขอไดรับคาชดเชยภาษีอากรที่เปนตัวเงินแลว หากยังไมได
นําบัตรภาษีไปใช (เบิกเงิน) ก็ยังไมถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาชดเชยใหแกผูถือสิทธิในบัตร 
กรณีจึงยังไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ อันจะถือวาเปนการทําละเมิด ในอันที่จะ
ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะใชสิทธิเรียกรองใหผูฟองคดีทั้งสี่ชดใชคาสินไหมทดแทนได เม่ือคดีน้ี
ขอเท็จจริงปรากฏตามคําสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วา 
บริษัท บ. ทุจริตในการขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากร
สินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยนําใบขนสินคาขาออกซ่ึงผูฟองคดีทั้งสี่ 
มีหนาที่รอยแถบเหล็ก RTC หรือประทับดวงตราตะก่ัว กศก. ที่ตูคอนเทนเนอร ยื่นคําขอรับ 
เงินชดเชยคาภาษีอากรรวม ๑๔ คําขอ และขอเท็จจริงตามรายงานตรวจสอบสถานะบัตรภาษี
เอกสารประกอบคําชี้แจงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวางฎีกา
เบิกเงินตามมูลคาของบัตรภาษีดังกลาวในระหวางวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๓๙ เปนเหตุใหมีความเสียหายเปนเงินตามจํานวนที่ระบุในบัตรภาษีแตละฉบับ
เกิดขึ้นแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว กรณีจึงถือวาวันวางฎีกาเบิกเงินดังกลาวเปนวันที่กระทําละเมิด
แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ และอายุความเรียกรองคาเสียหายมีกําหนดสิบป ตามมาตรา ๔๔๘  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงตองนับวันทําละเมิดตั้งแตวันดังกลาว และเม่ือการใช
สิทธิเรียกรองของหนวยงานของรัฐนอกจากฟองคดีตอศาลแลว ยังหมายถึงการที่หนวยงานของรัฐ
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ออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนดวย  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา คดีน้ีผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ไดใชสิทธิเรียกรองใหผูฟองคดีทั้งสี่ชดใชคาสินไหมทดแทนโดยมีคําส่ังกรมศุลกากร  
ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ใหผูฟองคดีทั้งสี่รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตมูลละเมิดเม่ือพนสิบปนับแตวันทําละเมิด 
ตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสี่ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการ 
ออกคําสั่งโดยปราศจากอํานาจ คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษา 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ในสวนที่ 
ใหผูฟองคดีทั้งสี่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทั้งหมด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๒๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๖๕/๒๕๕๗ และที่ อ.๕๘๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  กรณีที่เจาหนาที่กระทําละเมิดจากการมิไดดําเนินการฟองรองดําเนินคดี
ผูรับจางเพื่อใหรับผิดในความชํารุดบกพรองภายในอายุความตามกฎหมาย วันที่คดี 
ขาดอายุความจึงเปนวันที่หนวยงานของรัฐไดรับความเสียหายและเปนวันทําละเมิด 
หนวยงานของรัฐจึงตองใชสิทธิเรียกรองตอเจาหนาที่ภายในสิบปนับแตวันที่คดี 
ขาดอายุความ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทําสัญญาจางเหมากอสรางเขื่อนแมกวง 
และเขื่อนปดชองเขาขาดฝงขวา โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานแมกวง ระยะที่ ๒ ตําบล 
ลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม กับ บริษัท ช. จํากัด เริ่มงานกอสรางเม่ือวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๓๐ เสร็จสมบูรณเม่ือวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔  ตอมา วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ 
นายชางเครื่องกล กองโรงงาน ไดตรวจสภาพอาคาร พบวา MAIN SHAFT ของ BUTTERFLY 
VALVE มีรอยแตกราว ทําใหมีนํ้าพุงขึ้นมาตามรอยราว จึงรายงานใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบ  
ตอมา เม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดตรวจสอบพบวามีนํ้าร่ัวซึม 
รอบอาคารควบคุม BUTTERFLY VALVE จึงดําเนินการแกไข โดยมีคาใชจายเปนเงินจํานวน
ทั้งสิ้น ๔๙๗,๙๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ แจงให
ผูรับจางทราบวาการร่ัวซึมของน้ําดังกลาวถือเปนความรับผิดชอบของผูรับจางตามสัญญา ขอให
ตรวจสอบและซอมแซมสวนที่ชํารุด แตผูรับจางมีหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไดประชุมผูเก่ียวของเม่ือวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ และมีมติใหดําเนินการฟองคดีกับผูรับจาง
และสอบสวนหาผูรับผิด ซ่ึงนาย ป. ผูอํานวยการกองกฎหมายและที่ดินในขณะนั้นไดรับทราบ 
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และสั่งการใหนาย ส. หัวหนาฝายสอบสวนและคดีดําเนินการตามมติขางตน โดยนาย ส. ไดสั่งการ
ใหนาย บ. หัวหนางานสอบสวน ๑ และผูฟองคดีในฐานะหัวหนางานคดีดําเนินการฟองผูรับจาง
ใหรับผิดชอบตามสัญญา และตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดทางแพงตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ตอมา นาย ส. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เสนอผลการสอบสวน
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา การที่เกิดนํ้าร่ัวซึมดังกลาว ถือไดวาเปนงานกอสรางที่มีความบกพรอง
อยูระหวางการรับประกันงานตามสัญญาท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ แจงใหผูรับจางนําเงินคาเสียหายมาชําระให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตผูรับจางไดมีหนังสือปฏิเสธความรับผิดเนื่องจากเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เรียกรองคาเสียหายเม่ือพนอายุความรับผิดตามสัญญาแลว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือถึง
อัยการสูงสุด ขอใหพิจารณาดําเนินคดีฟองเรียกคาเสียหายกับผูรับจาง ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุด 
ไดมีหนังสือตอบวา คดีขาดอายุความตามมาตรา ๖๐๐ และมาตรา ๖๐๑ แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย แลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖ แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพ่ือสอบสวนหาตัวผูรับผิดดังกลาว  ตอมา คณะกรรมการฯ 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ รายงานผลการสอบสวนวายังไมปรากฏชัดเจนวา 
มีเจาหนาที่ดําเนินการบกพรองหรือประมาทเลินเลอ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย 
จึงไมสมควรใหเจาหนาที่หรือผูหน่ึงผูใดตองรับผิด  ตอมา กระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
โดยกรมบัญชีกลางไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงผล 
การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดวา นาย ป. นาย ส. และผูฟองคดีในฐานะเจาหนาที่ที่มีหนาที่
พิจารณาขอกฎหมายและดําเนินการเก่ียวกับคดี ละเวนการปฏิบัติหนาที่ จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ พฤติการณถือไดวากระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง 
จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําส่ังลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘  
เรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาเสียหาย โดยใหผูฟองคดีรวมกันชําระเงินคาเสียหายจํานวน 
๔๙๘,๔๖๔ บาท แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาว และนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว การที่หนวยงานของรัฐจะมีคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ของรัฐรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนตองอยูภายในกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึง
การละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน หรือภายในกําหนดอายุความหนึ่งป
นับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลังในกรณีที่หนวยงานของรัฐ
เห็นวาเจาหนาที่ผูน้ันไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด แตทั้งน้ี
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กําหนดอายุความดังกลาวตองอยูภายใตบทบัญญัติตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเปนบทบัญญัติทั่วไปดวย กลาวคือ ตองใชสิทธิเรียกรองภายในสิบป
นับแตวันทําละเมิด เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาหลังจากที่การกอสรางเข่ือนแมกวงเสร็จสมบูรณ 
เม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกหนังสือรับรองผลงานใหแก 
ผูรับจางแลว เม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๔  ตอมา เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจพบวา MAIN SHAFT ของ BUTTERFLY VALVE มีรอยแตกราว 
ทําใหมีนํ้าพุงขึ้นมาตามรอยราว จึงรายงานใหโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวงทราบ และ 
เม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวงไดตรวจสอบพบวามีนํ้าร่ัวซึม
รอบอาคารควบคุม BUTTERFLY VALVE จึงรายงานศูนยตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย
เขื่อนและกองกอสรางโครงการใหญเพ่ือดําเนินการแกไข จึงเห็นไดวาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ 
เปนวันที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจพบวา MAIN SHAFT ของ BUTTERFLY 
VALVE มีรอยแตกราวและมีนํ้าร่ัวซึมเปนวันที่ความชํารุดบกพรองปรากฏขึ้น แมตอมาเม่ือวันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๗ จะไดตรวจสอบพบความชํารุดบกพรอง มีนํ้าร่ัวซึมรอบอาคารควบคุม 
BUTTERFLY VALVE ภายหลังอีก รวมถึงมีการตรวจสอบหาสาเหตุของการชํารุดบกพรอง ก็ตอง
ถือวาวันแรกที่ความชํารุดบกพรองปรากฏขึ้นเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทราบถึงความชํารุด
บกพรอง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองฟองใหผูรับจางรับผิดความชํารุดบกพรองดังกลาวภายใน 
หน่ึงปนับแตวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ ตามมาตรา ๖๐๑๑๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซ่ึงจะครบกําหนดในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ แตปรากฏวาไมไดมีการฟองผูรับจาง 
ใหรับผิดในความชํารุดบกพรองดังกลาวภายในหนึ่งปแตอยางใด สิทธิการฟองในกรณีดังกลาว
จึงขาดอายุความตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดรับความเสียหายจาก 
คดีขาดอายุความที่ไมอาจฟองผูรับจางใหรับผิดในความชํารุดบกพรองไดนับแตวันดังกลาว  
จึงรับฟงไดวาวันทําละเมิดไดแกวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองใช 
สิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่ของรัฐผูกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนภายในสิบปนับแตวันที่ 
๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหาย
ตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเปนการใชสิทธิเรียกรอง
เม่ือพนกําหนดอายุความสิบปนับแตวันทําละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษา
ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ เฉพาะในสวนที่เรียกใหผูฟองคดี
ชดใชคาเสียหายจํานวน ๔๙๘,๔๖๔ บาท โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ออกคําส่ัง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๐/๒๕๕๗) 
                                                 
 ๑๑๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๖๐๑ ทานหามมิใหฟองผูรับจางเม่ือพนปหน่ึงนับแตวันการชํารุดบกพรองไดปรากฏข้ึน 



 
 
๙๔๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  กรณีที่หนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนราชการสวนทองถิ่น เม่ือสงสํานวน
ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบแลว ในระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  
ผูแตงตั้งตองตระเตรียมเร่ืองใหพรอมสําหรับการออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหม
ทดแทนหรือดําเนินการฟองคดีเพื่อมิใหขาดอายุความสองปนับแตวันที่วินิจฉัยส่ังการ 
หากกระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบใหทราบกอนอายุความสองปส้ินสุด 
ไมนอยกวาหน่ึงป ผูแตงตั้งจะตองมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรและแจงใหผูเก่ียวของทราบ 
ทั้งน้ี ตามขอ ๑๗ วรรคสี่ และวรรคหา ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  สรุปขอเท็จจริง 
  เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) โดยนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด กรณีเจาหนาที่ที่เก่ียวของรวมทั้งผูฟองคดีมิไดดําเนินการฟองคดี 
เพ่ือเรียกเงินคืนจากนาย ฉ. และดําเนินการทางกฎหมายกับกองมรดกหรือทายาทของนาย ฉ. 
หลังจากที่นาย ฉ. เสียชีวิต ปลอยใหเวลาลวงเลยไปจนคดีขาดอายุความ ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ไดรับความเสียหาย และคณะกรรมการไดรายงานผลการสอบสวนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตามบันทึกลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ วาความเสียหายเกิดจากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และนิติกรที่ไมดําเนินการจัดใหมีการฟองรองทางแพงเรียกเงินคืนจากนาย ฉ. โดยเร็ว จึงเปน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูฟองคดีซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา
ของพนักงานเทศบาลมีหนาที่รับนโยบายหรือคําส่ังจากผูบริหารไปปฏิบัติใหรับผิดรอยละ ๓๐ 
ของคาเสียหาย แตผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาทีใ่นชวงเวลาที่เก่ียวของเปนเวลา ๒๑ เดือน จึงใหรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงิน ๑๙,๖๑๔.๑๑ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นดวยกับ
รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ และมีหนังสือ
แจงผลการสอบสวนใหกระทรวงการคลงัตรวจสอบ  ตอมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดวา เจาหนาที่
ที่เก่ียวของรวมทั้งผูฟองคดีมีพฤติการณถือเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง จึงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาเสียหายในสวนของตนเปนเงิน ๑๗,๕๖๗.๔๒ บาท  
จากน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรียกให
ผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  
ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  ตอมา ผูวาราชการจังหวัด



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๔๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อุทัยธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดีแลวเห็นวา ความเห็นของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ชอบแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและมีคําวินิจฉัยสั่งการเห็นดวยเม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตั้งแตวันดังกลาว 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต
วันที่วินิจฉัยส่ังการ ตามขอ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และในระหวางการพิจารณา
ของกระทรวงการคลัง วรรคสี่ ของระเบียบดังกลาว กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตระเตรียมเรื่อง
ใหพรอมสําหรับการออกคําส่ังใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหมทดแทนหรือดําเนินการฟองคดีเพ่ือมิให
ขาดอายุความสองปนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัยสั่งการ และวรรคหา ของระเบียบเดียวกัน 
กําหนดวา ในกรณีของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนราชการสวนทองถิ่น ใหกระทรวงการคลังพิจารณา
สํานวนใหแลวเสร็จกอนอายุความสองปสิ้นสุดไมนอยกวาหน่ึงป ถากระทรวงการคลังไมแจง 
ผลการตรวจสอบใหทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองมีคําส่ังตามที่
เห็นสมควรและแจงใหผูเก่ียวของทราบ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบความเห็นของกระทรวงการคลัง  
ซ่ึงลวงเลยระยะเวลากอนอายุความสองปสิ้นสุดไมนอยกวาหน่ึงป แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มิได
ออกคําสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนหรือดําเนินการฟองคดีเพ่ือมิให
ขาดอายุความสองปนับแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนวันที่ถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ รูถึง
การละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเปนการออกคําสั่งหรือ
การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเม่ือพนกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
รูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับขอ ๑๗  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ การออกคําสั่งที่พิพาทของผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการ
ออกคําส่ังโดยปราศจากอํานาจ เน่ืองจากสิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดน้ัน 



 
 
๙๔๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขาดอายุความไปแลว คําสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนที่พิพาทดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
และมีผลใหคําวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีโดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามความเห็น
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ขางตนไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยใหมีผลยอนหลัง
นับตั้งแตวันที่มีคําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๑๐/๒๕๕๗) 
 

  อายุความการใชสิทธิเรียกรองกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐยอมเปนไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สวนการวินิจฉัยส่ังการตามขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนระเบียบในสวนที่ใชกับหนวยงานของรัฐ จึงไมอาจนํา 
การไมปฏิบัติหรือปฏิบัติฝาฝนตอระเบียบดังกลาวไปขยายอายุความการใชสิทธิเรียกรอง
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวแลวได เน่ืองจากจะเปนการใชระเบียบของฝายปกครอง 
ไปขยายกําหนดอายุความการใชสิทธิเรียกรองใหเปนผลรายกับผูที่ตองรับผิดจาก 
การกระทําละเมิด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี 
กรมสามัญศึกษา เร่ือง มอบอํานาจเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๔๐ ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด กรณีผูฟองคดียักยอกเงินงบประมาณสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไปใช
เปนประโยชนสวนตัว คณะกรรมการไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยเห็นวา ผูฟองคดีจัดทําฎีกาเบิกจายเงินปลอมเปนเงิน ๑,๐๙๙,๕๑๕.๙๕ บาท 
ยักยอกเงินและทําลายหลักฐานเงินคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะเปนเงิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท 
โดยผูฟองคดีมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตยักยอกเงินและเบียดบังเงินงบประมาณของ 
ทางราชการไปใชสวนตัว ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ รายงานกรณีดังกลาวไปยังอธิบดีกรมสามัญศึกษา และปลัดกระทรวงการคลัง  
หลังจากน้ัน กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ แจงใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ซ่ึงรับโอนอํานาจหนาที่จากสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รายงาน
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมและวินิจฉัยสั่งการกรณีดังกลาว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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เชียงราย เขต ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ รายงานขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
และวินิจฉัยวา ผูฟองคดีเปนผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน กรมบัญชีกลางจึงมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจงผลการพิจารณาใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทราบ โดยใหผูฟองคดีและเจาหนาที่อ่ืนอีก ๕ ราย  
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘  
แจงใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ออกคําสั่งเรียกใหผูฟองคดี 
และเจาหนาที่อ่ืนรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีชําระเงิน 
คาสินไหมทดแทน ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณและนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  อายุความการใชสิทธิเรียกรองกรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ
ยอมเปนไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ สวนการวินิจฉัยสั่งการตามขอ ๑๗ วรรคหน่ึง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
เปนระเบียบในสวนที่ใชกับหนวยงานของรัฐ จึงไมอาจนําการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติฝาฝนตอ
ระเบียบดังกลาวไปขยายอายุความการใชสิทธิเรียกรองตามที่กฎหมายบัญญัติไวแลวได 
เน่ืองจากจะเปนการใชระเบียบของฝายปกครองไปขยายกําหนดอายุความการใชสิทธิเรียกรอง
ใหเปนผลรายกับผูที่ตองรับผิดจากการกระทําละเมิด  อีกทั้ง หากตีความวา เม่ือหนวยงานของรัฐ
ยังมิไดวินิจฉัยสั่งการตามระเบียบดังกลาวแลว กําหนดอายุความการใชสิทธิเรียกรองยังไมเริ่มนับ 
ก็จะทําใหกําหนดอายุความการใชสิทธิเรียกรองขยายไปโดยไมมีขอจํากัด เม่ือปรากฏตาม
รายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดวา คณะกรรมการไดระบุจํานวนเงิน 
ความเสียหาย และมีความเห็นวา ผูฟองคดีมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตยักยอกเงินและเบียดบัง
เงินงบประมาณของทางราชการ แมจะไมปรากฏวา ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
ไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริงดังกลาวเม่ือใด แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูอํานวยการ 
สามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รายงานผลการสอบสวน
ดังกลาวไปยังอธิบดีกรมสามัญศึกษาและปลัดกระทรวงการคลัง โดยระบุในหนังสือทั้งสองฉบับวา 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดสรุปผลวา ผูฟองคดีเปนผูกระทําทุจริต 
และยักยอกเงินงบประมาณของทางราชการรวมเปนเงิน ๒,๐๓๙,๕๑๕.๙๕ บาท จึงฟงไดวา 
ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไดรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใช 
คาสินไหมทดแทนอยางชาที่สุดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แลว และการที่ผูอํานวยการ 
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สามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือรายงานอธิบดีกรมสามัญศึกษาและปลัดกระทรวงการคลัง
โดยระบุความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไวในหนังสือดังกลาว 
จึงถือวาเปนคําวินิจฉัยสั่งการวา ผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแลว การที่
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ผูรับโอนอํานาจหนาที่จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
แจงใหผูฟองคดีรับผิดชําระคาสินไหมทดแทน จึงเปนการใชสิทธิเรียกรองเกินกําหนดอายุความ
สองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหม
ทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ 
คําสั่งที่เรียกใหผูฟองคดีชําระคาสินไหมทดแทนจึงเปนคําส่ังที่ออกโดยไมมีอํานาจ อันเปนคําสั่ง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงราย เขต ๑ ผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกทางราชการ ตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ ตั้งแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๑/๒๕๕๗) 
 

 กรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวามีเจาหนาที่ที่เก่ียวของสวนหนึ่งตองรับผิด 
แตกระทรวงการคลังเห็นวามีเจาหนาที่ที่เก่ียวของอีกสวนหนึ่งตองรับผิดดวย มิใชกรณีที่
หนวยงานของรัฐและกระทรวงการคลังมีความเห็นแตกตางกัน อายุความการใช 
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจึงมีกําหนดสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึง 
การละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบขอ ๑๘ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรมเจาทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดทําสัญญาจัดซ้ือเรือขุดแบบหัวสวาน ขนาดทอสงดิน 
๒๘ น้ิว จํานวน ๓ ลํา พรอมดวยอุปกรณทอทุน ๓ ชุด และเรือพ่ีเลี้ยง จํานวน ๓ ลํา ในราคา 
๔๙,๔๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ กับบริษัท อ. จํากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา แตปรากฏวาบริษัท อ. 
จํากัด ผูรับจางไมสามารถสงมอบเรือขุดใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามสัญญาได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของ
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อธิบดีกรมเจาทา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริงวา เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจาง รวม ๙ คน กระทําการในหนาที่ดวย
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ความประมาทเลินเลออยางรายแรงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงสง
สํานวนการสอบสวนดังกลาวใหกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) พิจารณา คณะกรรมการ
พิจารณาความรับผิดทางแพงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอทราบขอเท็จจริงและ
หลักฐานเพ่ิมเติม โดยขอใหสอบผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ วาเหตุใดจึงไดเสนอความเห็น
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหตัดขอความในสวนของเง่ือนไขของสัญญา ขอ ๑๓.๒.๓ ออกทั้งหมด  
และยังเสนอใหจายเงินลวงหนารอยละ ๑๕ ของราคาตามสัญญาใหแกบริษัทผูรับจาง โดยไมเสนอ
ใหสงรางสัญญาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ 
ไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงและ
สงเอกสารเพิ่มเติม  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบวา ผูฟองคดีทั้งหกในฐานะคณะทํางานเพ่ือดําเนินการทบทวนเอกสาร
ประกวดราคา รายละเอียดจําเพาะทางเทคนิค และแบบตอสรางเรือ มีหนาที่จัดทําเอกสาร
ประกวดราคาและรายละเอียดพรอมแบบตอสรางเรือ ไดเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ใหตัดขอ ๑๓.๒.๓ เง่ือนไขของสัญญา (Conditions of Contract) ออกทั้งหมด โดยใหผูเสนอราคา
เสนองวดการจายเงินเอง ทําใหเง่ือนไขการค้ําประกันการจายเงินคางานที่ผานการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานอัยการสูงสุดถูกตัดออกไป เปนเหตุใหทางราชการเสียเปรียบโดยไมไดเสนอใหมี
การสงเอกสารประกวดราคาดังกลาวไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอนตามขอ ๔๔ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเนื่องจากการจายเงินคางาน
ในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๔ บริษัท อ. จํากัด ปฏิบัติผิดสัญญา ซ่ึงหากมีการคํ้าประกันการจายเงิน
ในทั้งสองงวดนี้ ทางราชการก็สามารถใชสิทธิเรียกรองจากผูค้ําประกันได การกระทําของคณะทํางาน
ดังกลาวเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย พฤติการณถือเปนการกระทําโดยประมาท
เลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดรับแจงผลการพิจารณาดังกลาวจากผูถูกฟองคดีที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จึงมีคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐  
รวม ๑๒ ฉบับ ใหผูฟองคดีทั้งหกชดใชเงินจากการกระทําละเมิดตามความเห็นของผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ ผูฟองคดีทั้งหกไมเห็นดวยจึงยื่นอุทธรณและนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบขอเท็จจริงวา เรือโท ว. และคณะกรรมการ
ตรวจการจาง รวม ๙ คน กระทําการในหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรงตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงสงสํานวนการสอบสวนดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
พิจารณา และตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๔ แจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดใหผูถูกฟองคดี



 
 
๙๔๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ ๒ ทราบวา การกระทําของผูฟองคดีทั้งหกมีสวนทําใหราชการไดรับความเสียหาย และพฤติการณ
ถือเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก 
ทางราชการดวย น้ัน เห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังมิไดมีความเห็นวาผูฟองคดีทั้งหกไมตองรับผิด 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด จึงมิใชกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ มีความเห็นแตกตางกัน อายุความการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจึงมีกําหนดสองป
นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน
คือ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบขอ ๑๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งหกชดใชเงินจากการกระทําละเมิด ตามหนังสือลงวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๒ ฉบับ จึงเปนการออกคําส่ังให
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายในกําหนด ๒ ป นับแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๔๘ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑-๖๒๒/๒๕๕๖) 
 

 การออกคําสั่งใหมแกไขคําสั่งเดิมเล็กนอยเก่ียวกับการลงจํานวนเงิน 
ที่เจาหนาที่จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน แมจะพนอายุความตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ก็หาทําใหคําสั่งใหมเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายไม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ระหวางที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองปลาไหล เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยผูฟองคดีไดรับแตงตั้ง
ใหเปนคณะกรรมการเก็บรักษาเงินดวยนั้น นาง จ. หัวหนาสวนการคลัง ไดกระทําการทุจริต
ยักยอกเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยการเบิกจายเงิน
เกินบัญชี ทําใหเงินขาดบัญชีโดยไมทราบสาเหตุ และจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของนาง จ. ปรากฏวาไดรับความเสียหายจากการทุจริตยักยอกเงินระหวางที่
นาง จ. ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ เปนเงิน
จํานวน ๑๐,๙๔๕,๒๘๐.๘๕ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ซ่ึงตอมา ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
เปนเงิน ๑,๕๖๓,๔๗๓.๘๙ บาท ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาว แตผูวาราชการจังหวัด
สระบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีความเห็นใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ใหผูฟองคดี



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๔๗      
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ชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีละเมิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเพิกถอนคําส่ังยกอุทธรณของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จัดสง 
เอกสารแจกแจงรายละเอียดเก่ียวกับการทุจริตเบิกเงินเกินกวาฎีกาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ิมเติมตอศาล  ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา
ไดตรวจสอบจํานวนเงินแลวจํานวนที่ขอใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนเงินจํานวน ๑,๕๓๗,๖๐๐.๖๙ บาท น้ัน คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดไดตรวจสอบรายการยอดเงินตามสําเนาเช็คในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ พบวา 
ตามหนังสือรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริง ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ ในรายการวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ มีความผิดพลาดในการลงตัวเลขในรายการดังกลาวที่ระบุวา “จํานวนเงิน
ที่จาย ๒,๕๖๖ บาท ชองคงเหลือ ๓๒,๕๐๐ บาท” ที่ถูกตองควรจะเปน “จํานวนเงินที่จาย ๑,๕๖๖ บาท 
ชองคงเหลือ ๓๓,๕๐๐ บาท” เน่ืองจากเอกสารแผนที่ ๖๗๑ ซ่ึงเปนสําเนาฎีกาเบิกเงินจํานวน 
๓๘๐ บาท และแผนที่ ๖๗๒ ซ่ึงเปนสําเนาฎีกาเบิกเงินจํานวน ๑,๑๘๖ บาท ยอดรวม คือ 
๑,๕๖๖ บาท  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดรับความเสียหายในระยะเวลาที่ผูฟองคดีดํารง
ตําแหนง และจะตองนําเงินมาชดใชจากยอดเต็มจํานวน ๓,๔๓๗,๒๐๖.๓๗ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แกไขคําสั่งเดิมในสวนที่ใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหม
ทดแทนจากยอดเต็มจํานวน ๓,๔๓๖,๒๐๖.๓๗ บาท เปนจํานวน ๓,๔๓๗,๒๐๖.๓๗ บาท  
จึงมีสวนใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๑,๕๖๓,๙๒๘.๘๙ บาท  
ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองตอศาลวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีความเห็นใหยกอุทธรณของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปนคําสั่งที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากเปนการออกคําสั่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว จึงมีคําขอเพ่ิมเติมคําฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ดวย ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สวนคําขออื่นใหยก ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตอศาลปกครองสูงสุด 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แกไขคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ โดยระบุวา เน่ืองจากตามหนังสือรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริง 
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ มีความผิดพลาดในการลงตัวเลข ที่ระบุวา “จํานวนเงินที่จาย 
๒,๕๖๖ บาท ชองคงเหลือ ๓๒,๕๐๐ บาท” เม่ือไดตรวจสอบใหมแลว ที่ถูกตองควรจะเปน 
“จํานวนที่จาย ๑,๕๖๖ บาท ชองคงเหลือ ๓๓,๕๐๐ บาท” เน่ืองจากเอกสารแผนที่ ๖๗๑ ซ่ึงเปน
สําเนาฎีกาเบิกเงินจํานวน ๓๘๐ บาท และแผนที่ ๖๗๒ ซ่ึงเปนสําเนาฎีกาเบิกเงินจํานวน  
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๑,๑๘๖ บาท ยอดรวม คือ ๑,๕๖๖ บาท ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหายในหวงระยะเวลา
ที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง และจะตองนําเงินมาชดใชจากยอดเต็มจํานวน ๓,๔๓๗,๒๐๖.๓๗ บาท 
จึงมีสวนที่ผูฟองคดีตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน เปนเงินจํานวน ๑,๕๖๓,๙๒๘.๘๙ บาท 
คําสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปนคําส่ังแกไขขอผิดพลาดเล็กนอยเกี่ยวกับการลงจํานวนเงินที่
ผูฟองคดีจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จากเดิม ๑,๕๖๓,๔๓๗.๘๙ บาท 
เปน ๑,๕๖๓,๙๒๘.๘๙ บาท ซ่ึงเพ่ิมเติมเพียง ๔๙๑ บาท เทาน้ัน มิไดเปนการเพิกถอนคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ แตอยางใด เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําส่ังลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ ภายในกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานรูถึง 
การละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งลงวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๔๘ จึงยังคงมีผลใชบังคับและผูกพันผูฟองคดี คําส่ังลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
ซ่ึงเปนการแกไขคําสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ เล็กนอย จึงมีผลบังคับกับผูฟองคดี
เชนเดียวกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๘) 

 

 ๒) อายุความการฟองใหทายาทของเจาหนาที่ที่ ถึงแกความตายชดใช 
คาสินไหมทดแทน 
   

 เม่ือหนวยงานของรัฐทราบถึงสิทธิเรียกรองอันมีตอเจาหนาที่แลว  
ตอมา เจาหนาที่ถึงแกความตาย หนวยงานของรัฐชอบที่จะฟองใหทายาทของเจาหนาที่
ชดใชคาสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐไดรูถึงความตาย 
ของเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ขณะนาย ส. ดํารงตําแหนงศุลการักษ สังกัดกรมศุลกากร มีหนาที่ประทับดวงตรา
ตะกั่ว กศก. หรือรอยแถบเหล็ก RTC ที่ตูคอนเทนเนอรหลังจากที่นายตรวจหรือสารวัตรศุลกากร
ทําการตรวจปลอยและบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรแลว เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดมีการรองเรียน
เปนหนังสือตอนายกรัฐมนตรีวามีการทุจริตขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร ผูฟองคดีจึงไดมีคําสั่ง
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ไดความวา บริษัท ส. จํากัด 
ขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร โดยไมมีการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักรจริง และนาเชื่อวา
ศุลการักษมิไดไปทําหนาที่ตรวจปลอยสินคาและควบคุมการบรรจุสินคาอยางเครงครัด อันเปนการ
เปดโอกาสใหผูสงออกทําการทุจริต ผูฟองคดีจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด ตามคําสั่งลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๔๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปรากฏวานาย ส. มีสวนรวมที่จะตองรับผิดดวย ผูฟองคดีจึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
ใหนาย ส. ชดใชคาสินไหมทดแทน  ตอมา นาย ส. ถึงแกความตายเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
ผูฟองคดีจึงไดแจงของดเบิกบํานาญปกติในรายนาย ส. ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบแจง 
ของดเบิกบํานาญปกติ (โครงการจายตรง) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และไดมีหนังสือเรียก
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีน้ีมาฟองตอศาลเม่ือวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๒ เพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกัน
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงตามคําฟองของผูฟองคดี เปนกรณีผูฟองคดีกลาวอางวานาย ส.  
ตําแหนงศุลการักษในสังกัดของผูฟองคดี ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  ตอมา นาย ส. ไดถึงแกความตาย ผูฟองคดีซ่ึงเปน
หนวยงานของรัฐยอมฟองผูถูกฟองคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. เพ่ือใหรับผิด
ในความเสียหายดังกลาวไดตามมาตรา ๑๕๙๙๑๑๔ และมาตรา ๑๖๐๐๑๑๕ แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย  อยางไรก็ดี โดยที่คดีน้ีเปนคดีที่ผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีในมูลละเมิดขอบังคับ
ตามสิทธิเรียกรองอันมีตอนาย ส. เจามรดก จึงอยูในบังคับตองหามมิใหฟองรองเม่ือพนกําหนด
หนึ่งปนับแตเม่ือผูฟองคดีไดรูหรือควรรูถึงความตายของเจามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา ผูอํานวยการสํานัก 
สิทธิประโยชนทางภาษีอากร ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมศุลกากร ไดแจงของดเบิกบํานาญปกติของนาย ส. กรณีถึงแกความตาย ตามแบบแจงการ
ของดเบิกบํานาญปกติ (โครงการจายตรง) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แสดงวาผูฟองคดี 
ในฐานะเจาหน้ีไดรูหรือควรรูถึงความตายของนาย ส. เจามรดก ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑   
เม่ือผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเปนการฟองคดี
เม่ือพนระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

                                                 
 ๑๑๔-๑๑๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
 มาตรา ๑๕๙๙ เม่ือบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลน้ันตกทอดแกทายาท 

 ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกไดแตโดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา ๑๖๐๐ ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีกองมรดกของผูตายไดแกทรัพยสินทุกชนิด
ของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตาง ๆ เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัวของผูตาย 
โดยแท 



 
 
๙๕๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๐/๒๕๕๖ และท่ี อ.๑๙๒/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
   

  อายุความมรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย จะเร่ิมนับตอเม่ือเจาหน้ีไดทราบถึงสิทธิเรียกรองอันมีตอเจามรดกแลว
เทาน้ัน หากเจาหน้ียังไมทราบถึงสิทธิเรียกรองอันมีตอเจามรดกในขณะท่ีเจาหน้ีไดรู
หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก อายุความดังกลาวจึงยังไมเร่ิมนับ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูฟองคดี) ไดมีคําส่ังแตงตั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงดํารงตําแหนงรองสารวัตร กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี ไปดํารงตําแหนงสารวัตร 
(ทําหนาที่สงกําลังบํารุง) ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังมอบหมาย
ใหจาสิบตํารวจ บ. ตําแหนงผูบังคับหมู (ทําหนาที่พลาธิการ) งานสงกําลังบํารุง ตํารวจภูธร
จังหวัดสตูล รับผิดชอบงานควบคุมและจําหนายอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ ทุกชนิดที่แจกจายใช
ในราชการ ตลอดจนการตรวจสอบสภาพ การดูแลรักษา และการซอมบํารุง และดูแลรักษาอาวุธ
ยุทโธปกรณตาง ๆ ในความรับผิดชอบใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย  
ตอมา ภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ พนจากตําแหนงราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ  
สวนจาสิบตํารวจ บ. ถึงแกความตาย ตํารวจภูธรจังหวัดสตูลไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ สงอาวุธปนจํานวน ๑๕๕ กระบอก ไปตรวจสภาพและซอมบํารุงที่กองสรรพาวุธ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองสรรพาวุธตรวจสอบแลวไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
แจงผลการตรวจสภาพและซอมบํารุงอาวุธปนดังกลาวใหตํารวจภูธรจังหวัดสตูลทราบวามีอาวุธปน
ที่ชํารุดใชการไมไดตองเปลี่ยนอะไหลจํานวนหนึ่ง รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๗๓๓ บาท ผูวาราชการ
จังหวัดสตูลในฐานะผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริงและความรับผิดทางละเมิด กรณีอาวุธปนชํารุดเสียหาย คณะกรรมการชุดดังกลาว
พิจารณาแลวเห็นวาความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการท่ีจาสิบตํารวจ บ. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ปลอยปละละเลยไมบํารุงและรักษาความสะอาด และไมสงอาวุธปนไปตรวจสภาพที่กองสรรพาวุธ
ภายในเวลาอันควร และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูบังคับบัญชาของจาสิบตํารวจ บ.  
ขาดความเอาใจใส ไมตรวจสอบกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของจาสิบตํารวจ บ. เปนการจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรวมรับผิดดวย  ตอมา ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดสตูลไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะทายาทของจาสิบตํารวจ บ. 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๕๑      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รวมกันชดใชเงินจํานวน ๓๓,๗๓๓ บาท โดยผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ทราบแลว แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม๑๑๖ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย จะเห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวหามมิใหเจาหน้ีฟองรองบังคับตามสิทธิเรียกรอง
อันมีตอเจามรดกเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตเจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 
แมอายุความตามสิทธิเรียกรองนั้นยาวกวาหน่ึงป เจาหน้ีก็จะตองฟองรองภายในหนึ่งป ตอเม่ือ
เจาหน้ีไดทราบถึงสิทธิเรียกรองอันมีตอเจามรดกแลวเทาน้ัน หากเจาหน้ียังไมทราบถึง 
สิทธิเรียกรองอันมีตอเจามรดกในขณะที่เจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก  
อายุความหน่ึงปจึงยังไมเร่ิมนับ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจาสิบตํารวจ บ. ไดถึงแก
ความตายเม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตํารวจภูธรจังหวัดสตูลจึงไดสงอาวุธปนไปตรวจสภาพ
และซอมเปลี่ยนสวนที่ชํารุดที่กองสรรพาวุธ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกองสรรพาวุธไดมี
หนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจงผลการตรวจสภาพและซอมแซมอาวุธปนวามีอาวุธปน
ชํารุดใชการไมไดและตองเปลี่ยนอะไหลจํานวนหลายรายการ ตํารวจภูธรจังหวัดสตูลจึงไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงผูวาราชการจังหวัดสตูลในฐานะผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดี
ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและความรับผิดทางละเมิด  
รองผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดสตูลจึงไดมีคําส่ังจังหวัดสตูล  
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงและความรับผิดทางละเมิด 
ตอมา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสตูล จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รายงาน
ผลการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดตอผูวาราชการจังหวัดสตูล โดยเห็นวาจาสิบตํารวจ บ. มีสวน
ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี แตเน่ืองจากจาสิบตํารวจ บ. ไดเสียชีวิตแลว จึงควร
ดําเนินการฟองแพงกับทายาทของจาสิบตํารวจ บ. ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดสตูลใหความเห็นชอบ
เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กรณีจึงถือไดวาวันดังกลาวเปนวันที่ผูฟองคดีไดทราบถึง 
สิทธิเรียกรองอันมีตอจาสิบตํารวจ บ. การท่ีผูฟองคดีนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตน 
เม่ือวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ จึงเปนการยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรูหรือ 
ควรไดรูถึงความตายของจาสิบตํารวจ บ. และรูวาตนมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอ 
จาสิบตํารวจ บ.  อยางไรก็ดี สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๑ แมอาวุธปนที่ชํารุดเสียหายจะอยูใน 
การควบคุมดูแลของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขณะที่ดํารงตําแหนงสารวัตร (ทําหนาที่สงกําลังบํารุง)  
                                                 
 ๑๑๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๗๕๔ ฯลฯ ฯลฯ 
 ภายใตบังคับแหงมาตรา ๑๙๓/๒๗ แหงประมวลกฎหมายน้ี ถาสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอเจามรดกมีกําหนด
อายุความยาวกวาหน่ึงป มิใหเจาหน้ีฟองรองเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตเม่ือเจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 
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แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเกษียณอายุราชการไป ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบกับ
หลังจากป พ.ศ. ๒๕๔๓ ทางราชการไดมีการนําอาวุธปนบางสวนไปฝกซอมยิงเปนประจําทุกป 
ตอมาจึงตรวจพบวาอาวุธปนจํานวน ๑๒ กระบอก ไดรับความเสียหาย ซ่ึงเปนขอเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเกษียณอายุราชการไป ๒ ปเศษ แลว จึงถือไมไดวา
ผูฟองคดีมีพยานหลักฐานหรือขอพิสูจนอ่ืนใดที่แสดงใหเห็นไดวาความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้น
ในชวงระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่เ ก่ียวกับเรื่องดังกลาว กรณีจึงไมมีนํ้าหนัก 
เพียงพอที่จะฟงไดโดยปราศจากขอสงสัยวาความเสียหายดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องมาจาก 
การกระทําหรือดวยความประมาทเลินเลอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จนเปนเหตุใหทรัพยสินของ 
ทางราชการไดรับความเสียหายตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง ผูฟองคดีจึงไมมีอํานาจที่จะเรียกให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายได และสําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒ แมขอเท็จจริงจะฟงไดวา 
จาสิบตํารวจ บ. ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานศาสตราภัณฑของตํารวจภูธรจังหวัดสตูล  
มาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๓ แตเม่ือไดพิเคราะหถึงสภาพของอาวุธปนดังกลาวที่ผานการใชงาน 
เปนระยะเวลายาวนานโดยไมมีการสงตรวจสภาพกอนสงมอบ และสภาพความเสียหายจึงอาจ
เกิดขึ้นไดหลายสาเหตุ เชน การขาดการบํารุงรักษาความสะอาดของผูใช การปลอยลํากลองไว
โดยไมมีการชโลมน้ํามัน การทําการยิงโดยไมไดทําความสะอาดลํากลองกอน หรือการใช 
ลูกกระสุนที่ไมสะอาด เปนตน จึงยังไมมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟงไดโดยปราศจากขอสงสัยวา
ความเสียหายของอาวุธปนดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังที่ไดมีการสงมอบอาวุธปนพิพาทใหกับ 
จาสิบตํารวจ บ. แลว ทั้งผูฟองคดีเองก็ไมมีขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงใหเห็นวา
อาวุธปนดังกลาวชํารุดเสียหายเพราะการกระทําของจาสิบตํารวจ บ. กรณีจึงไมอาจสันนิษฐาน
ใหเปนผลรายแกจาสิบตํารวจ บ . ไดวาไดกระทําละเมิดแกผูฟองคดีตามฟอง  ดังนั้น  
เม่ือจาสิบตํารวจ บ. ไมไดกระทําละเมิดแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไมอาจเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีตามฟองได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๗) 
 

 ๓.๖ กรณีที่หนวยงานของรัฐใชสิทธิฟองคดีเพื่อใหเจาหนาที่หรือทายาทชดใช 
คาสินไหมทดแทน  
 

 กรณีที่หนวยงานของรัฐใชสิทธิฟองคดีเพื่อใหทายาทชดใชคาสินไหมทดแทน 
ความรับผิดของทายาทไมจําตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกที่ตกทอดไดแกตน 
 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ (ผูฟองคดี) ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง กรณีการตรวจลงตราของ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๕๓      
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล มีวีซาสติกเกอรขาดหาย การตรวจ 
ลงตราไมเรียงหมายเลขและใชเลขที่ตรวจลงตราซ้ําซอนรวมทั้งจํานวนเงินคาธรรมเนียม 
การตรวจลงตราที่ปรากฏในคํารองไมตรงกับจํานวนเงินคาธรรมเนียมที่นําสงคลังเปนรายได
แผนดิน  ตอมา คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงตอผูฟองคดี
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ วา ในขณะที่นาย พ. ดํารงตําแหนงกงสุลประจําสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ มีความบกพรองและหละหลวมในการปฏิบัติงานเปนเหตุให
ลูกจางทองถิ่น ๒ คน ทุจริตเงินรายไดแผนดินในกระบวนการตรวจลงตราเปนเงิน ๘,๒๕๕,๔๕๐ 
รูปเนปาล หรือประมาณ ๔,๙๕๓,๒๗๐ บาท พฤติกรรมดังกลาวของนาย พ. เปนเหตุใหเสียหาย
แกทางราชการอยางรายแรง ควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนาย พ.  ตอมา นาย พ. ไดถึงแก
ความตายเม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีคําส่ังลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดไดนําผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงที่ไดดําเนินการ
ไวแลวมาใชประกอบการพิจารณา รวมทั้งไดดําเนินการสอบสวนเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ิมเติม
และไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตอผูฟองคดีตามหนังสือลงวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๐ สรุปไดวา ลูกจางทองถิ่น ๒ คน มีเจตนาจงใจรวมกันกระทําการทุจริตยักยอก
เงินคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา ซ่ึงตองนําสงเปนเงินรายไดแผนดินไปใชเปนประโยชนสวนตัว
ตองรวมกันรับผิดในฐานะลูกหน้ีรวมเต็มจํานวนความเสียหาย สวนนาย พ. ในฐานะหัวหนา
ควบคุมงานดานการตรวจลงตราโดยตรง ปลอยปละละเลยไมใสใจควบคุมดูแลตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของลูกจางทองถิ่นอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ จนเปดโอกาสใหมีการทุจริต พฤติการณ
ของนาย พ. เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ นาย พ. จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายรอยละ ๖๐ ของคาเสียหายทั้งหมดจํานวน 
๔,๙๕๓,๒๗๐ บาท โดยรับผิดเปนเงิน ๒,๙๗๑,๙๖๒ บาท ผูฟองคดีเห็นชอบดวยกับความเห็น
ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดไปยังกระทรวงการคลัง  ตอมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดมี
หนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงผูฟองคดีแจงผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ โดยในสวนของนาย พ. ใหรับผิดชดใชคาเสียหายรอยละ ๖๕ ของเงินที่ผูทุจริต
เบียดบังไป ในชวงระยะเวลาที่นาย พ. ปฏิบัติหนาที่ คิดเปนเงิน ๓,๐๔๓,๕๙๒.๕๐ รูปเนปาล 
หรือประมาณ ๑,๘๒๖,๑๕๕.๕๐ บาท ผูฟองคดีไดมีคําส่ังลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ใหนาย พ. 
รับผิดตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และไดมีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐  
ถึงผูถูกฟองคดีในฐานะทายาทผูรับมรดกของนาย พ. ใหชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวนดังกลาว  
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมไดนําเงินไปชําระแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอศาล 
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มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๓,๘๑๑,๖๑๖.๗๓ รูปเนปาล หรือ 
โดยคิดเปนเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และเวลาที่ผูถูกฟองคดีนําเงินมาชําระ  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป ของตนเงินจํานวน ๓,๐๔๓,๕๙๒.๕๐ รูปเนปาล หรือ
โดยคิดเปนเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และเวลาที่ผูถูกฟองคดีนําเงินมาชําระ
นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเงินเสร็จสิ้นแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา นาย พ. ไดถึงแกความตายเม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลปกครองชั้นตนเม่ือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงเปนการนําคดี 
มาฟองตอศาลภายในหนึ่งปนับแตเม่ือผูฟองคดีไดรูถึงความตายของนาย พ. ตามมาตรา ๑๗๕๔ 
วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเม่ือปรากฏขอเท็จจริงจากพยานเอกสาร
และพยานบุคคลวา นาย พ. ไมไดปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑการตรวจลงตรา โดยไมจัดทํา
ทะเบียนคุมคํารองตรวจลงตรา ประกอบกับถอยคําของพยานซึ่งปฏิบัติงานรวมกับนาย พ.  
รับฟงไดวา นาย พ. ละเลยไมควบคุมกํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของลูกจางทองถิ่น 
ในขั้นตอนการดําเนินการตรวจลงตราหลายขั้นตอน ไดแก ไมจัดทําทะเบียนคุมการรับคํารอง
ตรวจลงตรา ไมไดตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงิน โดยพิจารณาเฉพาะ
ใบคํารองตรวจลงตรากอนลงนามในวีซาสติกเกอร ไมไดนําสําเนาใบเสร็จรับเงินกับใบคํารอง
ตรวจลงตรามาสอบยันวาตรงกันหรือไม ลูกจางทองถิ่นจะเปนคนนําใบสงเงินรายไดแผนดิน 
ไปสงตอฝายคลังโดยไมเคยมีทะเบียนคุมคํารองตรวจลงตรา นาย พ. ปลอยใหกระบวนการ
ตรวจลงตราเกือบทั้งหมดอยูในความรับผิดชอบของลูกจางทองถิ่นโดยสิ้นเชิง ซ่ึงสอดคลองกับ
คําใหการของลูกจางทองถิ่นที่ใหการวา เม่ือพวกตนไดรับคํารองขอวีซา จะตรวจสอบรายละเอียด
ของใบคํารอง และรวบรวมเอกสารที่เก่ียวกับการรับคํารองขอตรวจลงตราทั้งหมดใหกับนาย พ. 
ตรวจสอบแลวพวกตนก็จะเก็บคาธรรมเนียมวีซาและออกใบเสร็จรับเงินตามที่นาย พ. สั่งการ  
ดังน้ัน เม่ือนาย พ. ไมไดดําเนินการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน สําเนาใบเสร็จรับเงิน และใบคํารอง
ตรวจลงตรา เปนเหตุใหลูกจางดังกลาวอาศัยโอกาสกระทําการทุจริตตอหนาที่โดยเขียน
ใบเสร็จรับเงินต่ํากวาเงินที่ระบุไวในใบคํารองขอรับการตรวจลงตรา แลวยักยอกเงินผลตาง 
ไปเปนประโยชนของตนเองอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาปเศษ โดยไมพบความผิดปกติใด ๆ  
จึงถือไดวาพฤติการณของนาย พ. เปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูฟองคดี นาย พ. จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ตามมาตรา ๑๐ 
ประกอบมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙   
อยางไรก็ตาม สําหรับความรับผิดของผูถูกฟองคดีในฐานะทายาทไมจําตองรับผิดเกินกวา 
ทรัพยมรดกที่ตกทอดไดแกตน  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจํานวน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๕๕      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๓,๘๑๑,๖๑๖.๗๓ รูปเนปาล หรือคิดเปนเงินไทยตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่ 
และเวลาที่ผูถูกฟองคดีนําเงินมาชําระ พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
จํานวน ๓,๐๔๓,๕๙๒.๕๐ รูปเนปาล หรือคิดเปนเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่ 
และเวลาที่ผูถูกฟองคดีนําเงินมาชําระนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระแลวเสร็จ  ทั้งน้ี 
ตองไมเกินกวาทรัพยมรดกของนาย พ. ที่ตกทอดแกผูถูกฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๙๒/๒๕๕๖) 

 

 กรณีที่มีการมอบหมายใหเจาหนาที่มีหนาที่ดูแลทรัพยสินของทางราชการ 
โดยไมปรากฏขอเท็จจริ งวา มีการตรวจสภาพทรัพย สินดังกลาวกอนสงมอบ  
และภายหลังจากเจาหนาที่ที่ไดรับการมอบหมายพนจากหนาที่แลว ยังมีการนําทรัพยสิน
ดังกลาวไปใชงาน กอนที่จะตรวจพบวาทรัพยสินน้ันมีการชํารุดเสียหาย กรณีจึงยังถือ
ไมไดวาความเสียหายของทรัพยสินดังกลาวเกิดข้ึนในระหวางที่อยูในความดูแลของ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ดังน้ัน หากไมมีขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดที่แสดง
ใหเห็นวาทรัพยสินดังกลาวชํารุดเสียหายเพราะการกระทําหรือความประมาทเลินเลอ
ของเจาหนาที่น้ัน หนวยงานของรัฐยอมไมอาจเรียกใหเจาหนาที่น้ันชดใชคาสินไหม
ทดแทนได และเม่ือฟงไมไดวาเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐยอมไมอาจเรียกใหทายาทของเจาหนาที่ผูน้ันชดใชคาสินไหมทดแทนไดเชนกัน 
 

 โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๗ หนา ๙๕๐-๙๕๒ 
 

๔. การใชมาตรการบังคับทางปกครองใหเปนไปตามคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ชดใช 
คาสินไหมทดแทน 
 

 เงินบํานาญแมจะไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี แตหากไดมีการถอนเงิน
และฝากเงินในสวนอ่ืนในระหวางเดือนรวมอยูในบัญชีเดียวกัน เงินบํานาญที่ไดรับ 
จึงปะปนอยูกับเงินอ่ืนจนแยกไมออก การอายัดเงินตามบัญชีเงินฝากยอมไมขัดตอ
มาตรา ๒๘๖ วรรคหน่ึง (๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนขาราชการบํานาญสวนทองถิ่น สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ไดรับคําสั่งของเทศบาลเมืองหนองคาย (ผูถูกฟองคดี) ใหชดใชคาสินไหมทดแทน
จํานวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท กรณีนางสาว ส. พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคาย 
ทุจริตเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคายไปในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง



 
 
๙๕๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย และเปนผูตรวจการสถานธนานุบาลและปฏิบัติหนาที่กรรมการ
รักษาเงินของสถานธนานุบาล ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งและนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี ซ่ึงในระหวางการพิจารณาคดี 
ของศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือเตือนใหผูฟองคดีนําเงินไปชําระ และได
ดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยมีหนังสือแจงไปยังธนาคารตาง ๆ ใหอายัด 
เงินฝากของผูฟองคดีและใหนําสงเงินแกผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีไดไปถอนเงินฝากของผูฟองคดี
จากธนาคาร แตธนาคารปฏิเสธการจายเงินโดยอางวาเงินดังกลาวถูกผูถูกฟองคดีอายัดไว  
ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งอายัดตอผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีแจงวาคําส่ังชอบดวยกฎหมายแลว 
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองขอเพิ่มเติมคําฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน 
คําสั่งอายัดของผูถูกฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากผูฟองคดี
กระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหเกิดความเสียหายแกสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองหนองคาย ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตผูฟองคดีไมชําระ ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือเตือนแลว ผูฟองคดี 
ก็มิไดปฏิบัติตามคําเตือน ผูถูกฟองคดีจึงมีคําส่ังอายัดเงินของผูฟองคดีไดตามมาตรา ๕๗๑๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะใช
มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามคาํสั่งของผูถูกฟองคดีตามพระราชบัญญัตวิิธปีฏิบตัิ
ราชการทางปกครองฯ  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจออกคําส่ังเรียกใหผูฟองคดีชําระเงิน
ดังกลาวไดตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ประกอบกับ
มาตรา ๕๕๑๑๘ และมาตรา  ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาการใชมาตรการบังคับทางปกครองของผูถูกฟองคดีแกผูฟองคดี  
ซ่ึงพนจากตําแหนงหนาที่เพราะเกษียณอายุราชการแลวใหชดใชคาสินไหมทดแทนไดกระทํา
เกินสมควรแกเหตุหรือนอกเหนือขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี สวนเงินบํานาญของ 
ผูฟองคดีแมจะไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี แตผูฟองคดีไดมีการถอนเงินและฝากเงิน 
ในสวนอ่ืนในระหวางเดือนรวมอยูในบัญชีเดียวกัน เงินบํานาญที่ผูฟองคดีไดรับจึงปะปน 

                                                 
 ๑๑๗-๑๑๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไมใชกับเจาหนาที่ดวยกัน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 มาตรา ๕๗ คําส่ังทางปกครองที่กําหนดใหผูใดชําระเงิน ถาถึงกําหนดแลวไมมีการชําระโดยถูกตองครบถวน 
ใหเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหผูน้ันชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน 
เจาหนาท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูน้ันและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๕๗      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยู กับเงินอ่ืนจนแยกไมออก การอายัดเงินตามบัญชีเงินฝากของผูฟองคดียอมไมขัดตอ 
มาตรา ๒๘๖ วรรคหน่ึง (๒)๑๑๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังอายัดเงินฝากของผูฟองคดี และใหนําสง 
ผูถูกฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๑๓/๒๕๕๕) 
 

 การที่หนวยงานของรัฐจะดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองกับเจาหนาที่
ไดน้ัน หนวยงานของรัฐตองใชอํานาจออกคําสั่งทางปกครองใหเจาหนาที่น้ันรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกหนวยงานของรัฐภายในกําหนดเวลาเสียกอน หากเจาหนาที่
ปฏิเสธไมชําระเงินใหแกหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐก็ตองมีหนังสือเตือนใหชําระ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาไมมีการปฏิบัติตามคําเตือน จึงจะใชมาตรการบังคับ 
ทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ผูน้ันเพื่อชําระเงินใหครบถวนได  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
กรณีดาบตํารวจหญิง น. ทุจริตจัดทําและระบุชื่อส่ังจายเงินคืนซ้ํากับเช็คที่ไดมีการจายเงินคืน
ใหแกผูทําสัญญาประกันตัวผูตองหาไปแลว และดาบตํารวจหญิง น. ไดลงลายมือชื่อสลักหลังเช็ค
เพ่ือเบิกและรับเงินตามเช็คดังกลาวไปทั้งหมด คณะกรรมการฯ ตรวจสอบกรณีผูฟองคดีแลว
เห็นวา ผูฟองคดีขณะดํารงตําแหนงรองผูกํากับการสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจนครบาล 
บางยี่ขัน ไดรับมอบอํานาจจากผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขัน ใหมีอํานาจอนุมัติ 

                                                 
 ๑๑๙ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 มาตรา ๒๘๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืน เงินหรือสิทธิเรียกรองเปนเงินของลูกหน้ีตามคําพิพากษา
ตอไปน้ี ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ เบ้ียหวัด หรือรายไดอื่นในลักษณะเดียวกันของขาราชการ เจาหนาที่ 
หรือลูกจางในหนวยราชการ และเงินสงเคราะห บํานาญ หรือบําเหน็จที่หนวยราชการไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิต
ของบุคคลเหลาน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๙๕๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จายคืนเงินประกันตัวผูตองหาแกนายประกัน ประมาทเลินเลอไมตรวจสอบความถูกตองชัดเจน
กอนลงลายมือชื่อสั่งจายในเช็ค และใหผูฟองคดีรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน 
๖๙,๙๙๙.๙๘ บาท ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ไดรับรายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดังกลาวในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ จึงมีหนังสือถึงผูกํากับการ
สถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขันวาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และใหติดตาม 
ทวงเงินจากผูฟองคดี  ตอมา รองผูกํากับการ (สืบสวนสอบสวน) สถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขัน 
ในฐานะประธานกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๓ แจงใหผูฟองคดีนําเงินจํานวน ๖๙,๙๙๙.๙๘ บาท มามอบใหประธานกรรมการฯ 
ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพ่ือจายคืนใหแกนายประกันที่ไดรับความเสียหายตอไป 
หลังจากน้ัน ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๔๓ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพ่ือสงสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับความรับผิด 
ทางละเมิดใหพิจารณา  ตอมา กรมบัญชีกลางโดยไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการคลัง  
มีหนังสือ ดวนที่สุด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เพ่ือแจง 
ผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดวา ผูฟองคดีเปนผูรวมลงลายมือชื่อส่ังจายเช็คที่ซํ้าซอน
โดยไมไดตรวจสอบรายละเอียดใหรอบคอบกอน ความเสียหายจึงเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
โดยประมาทเลินเลอ ประกอบกับเหตุละเมิดเกิดขึ้นกอนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบังคับ ผูฟองคดีจึงตองรับผิดอยางลูกหน้ีรวมกับดาบตํารวจหญิง น. 
และพันตํารวจเอก ช. (ผูมีอํานาจลงนามรวมในเช็ค) รวมเปนเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดี
ไดรับหนังสือดังกลาวในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ แจงใหผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ใชมาตรการบังคับทางปกครอง
กับผูฟองคดี ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
สถานีตํารวจนครบาลบางยี่ขันจึงมีหนังสือ เรื่อง เตือนใหชําระคาสินไหมทดแทนเปนครั้งสุดทาย 
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ แจงเตือนเปนครั้งสุดทายใหผูฟองคดีนําเงินจํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางมาชําระแกผูถูกฟองคดีภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ แตผูฟองคดี
ทราบแลวเพิกเฉยไมชําระ  หลังจากน้ัน ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ จึงมีคําสั่ง 
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ที่ ๑๒๐/๒๕๕๐ เร่ือง แตงตั้งเจาพนักงานยึดและอายัดทรัพยสิน 
คําสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๕๐ เร่ือง ใหยึดทรัพยสินของเจาหนาที่ และคําสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๕๐ เร่ือง ใหอายัด
ทรัพยสินของเจาหนาที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เพ่ืออายัดที่ดินของผูฟองคดีตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๙๘๕๗๐ แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รวมทั้งไดมีประกาศ 
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ เร่ือง ใหยึดทรัพยสินของเจาหนาที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๐ เพ่ือยึดที่ดินดังกลาวของผูฟองคดี และมีหนังสือแจงมาตรการบังคับทางปกครองดังกลาว 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๙๕๙      

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูฟองคดีทราบ พรอมแจงสิทธิอุทธรณ ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณและนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
กับผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 เม่ือพิจารณามาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
แลวเห็นวา การที่หนวยงานของรัฐจะดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครองกับเจาหนาที่ไดน้ัน 
ตองใชอํานาจออกคําสั่งทางปกครองใหเจาหนาที่ น้ันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
หนวยงานของรัฐภายในกําหนดเวลาเสียกอน หากเจาหนาที่ปฏิเสธไมชําระเงินใหแกหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานของรัฐก็ตองมีหนังสือเตือนใหชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาไมมีการปฏิบัติ
ตามคําเตือน จึงจะใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ผูน้ัน 
เพ่ือชําระเงินใหครบถวนได เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา นับตั้งแตผูบังคับการ กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๗ ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๔๓ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพ่ือสงสํานวนและผลการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีผูฟองคดีเพ่ือพิจารณา จนกระท่ังกรมบัญชีกลางมีหนังสือ ดวนที่สุด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๔๕ แจงผลการพิจารณาใหผูถูกฟองคดีทราบ ซ่ึงผูถูกฟองคดีทราบในวันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๔๕ เม่ือเปนกรณีที่กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเสร็จกอนอายุความ ๒ ป สิ้นสุดไมนอยกวา  
๖ เดือน ผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ๗ จึงตองออกคําส่ังใหผูฟองคดีชดใช 
คาสินไหมทดแทนอยางลูกหน้ีรวมกับดาบตํารวจหญิง น. และพันตํารวจเอก ช. ภายใน ๒ ป  
นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 
คือ วันที่ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ และจะตองออกคําส่ังดังกลาวหลังจาก 
ไดรับทราบผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดจากกระทรวงการคลังแลว ตามมาตรา ๑๒ 
ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  
ฉะนั้น การท่ีผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ ในฐานะผูรับมอบอํานาจจาก 
ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงผูฟองคดี เพ่ือแจงใหผูฟองคดีนําเงิน
จํานวน ๖๙,๙๙๙.๙๘ บาท มาชําระแกผูถูกฟองคดี จึงเปนการแจงการสั่งการแกผูที่เก่ียวของ 
คือ ผูฟองคดีทราบกอนวันที่ผูถูกฟองคดีจะไดดําเนินการสงสํานวนและผลการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณา และเปนการแจงผูฟองคดี
กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง กรณีจึงไมอาจถือเปนคําสั่งทางปกครอง
ที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีออกโดยผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง



 
 
๙๖๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความรับผิดทางละเมิดไดตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ และขอ ๑๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  สวนหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ ที่แจงใหผูฟองคดีนําเงินจํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามความเห็น
ของกรมบัญชีกลางมาชําระใหแกผูถูกฟองคดี น้ัน หนังสือดังกลาวมิใชคําส่ังทางปกครอง 
แตเปนเพียงหนังสือแจงเตือนใหชําระหนี้  ทั้งน้ี เน่ืองจากไมปรากฏขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
และขอกฎหมายที่อางอิง จึงไมชัดเจนเพียงพอที่จะใหผูฟองคดีเขาใจได กรณีจึงไมอาจถือเปน
คําสั่งทางปกครองที่เรียกใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนแกทางราชการตามมาตรา ๑๒ 
ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  
และแมผูฟองคดีจะยอมรับผิดและยอมรับสภาพหนี้ตอผูถูกฟองคดี ก็ไมอาจมีผลทางกฎหมาย
เสมือนเปนคําสั่งทางปกครองที่ผูถูกฟองคดีจะอาศัยเปนฐานแหงการใชมาตรการบังคับ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยยึด
ทรัพยสินของผูฟองคดีได และเม่ือไดวินิจฉัยแลววา ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๗ 
ผูไดรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดี และเปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ยังมิไดใชอํานาจออกคําส่ังทางปกครองเรียกใหผูฟองคดีรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนอยางลูกหน้ีรวมแกผูถูกฟองคดีเปนเงินจํานวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ภายใน
กําหนดเวลา ๒ ป นับแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ และขอ ๑๗ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  
ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอํานาจสั่งการใหเจาหนาที่ในสังกัดกระทําการใชมาตรการบังคับ 
ทางปกครองตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูฟองคดีได การท่ีผูถูกฟองคดีดําเนินการใชมาตรการบังคับทางปกครอง 
กระทําการยึดที่ดินของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากกระทํา 
โดยไมมีอํานาจ ซ่ึงการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนเสียหาย
ของผูฟองคดีในกรณีน้ีคือ การหามมิใหผูถูกฟองคดีใชมาตรการบังคับทางปกครองกระทําการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูฟองคดี หาใชเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหใชมาตรการบังคับ
ทางปกครองไม แมผูฟองคดีจะมิไดกลาวอางไวในคําฟองวา การที่ผูถูกฟองคดีใชมาตรการ
บังคับทางปกครองกับผูฟองคดีเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจจึงเปนการกระทําโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมายก็ตาม  พิพากษาใหหามผูถูกฟองคดีใชมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กระทําการยึดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๕๗๐ 
แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ ๑๕ ตารางวา ของผูฟองคดี โดยอาศัย
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อํานาจตามคําส่ังที่ ๑๒๑/๒๕๕๐ เรื่อง ใหยึดทรัพยสินของเจาหนาที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 
และคําสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๕๐ เรื่อง ใหอายัดทรัพยสินของเจาหนาที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 
คําขออ่ืนนอกจากน้ีใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๖/๒๕๕๖) 
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บทที่ ๑๘ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน 

 
 

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 ๑.๑ การกําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๒ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนการเวนคืน 
 

  ในกรณีที่จะมีการเวนคืนที่ดินที่ติดจํานองและเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่ เวนคืนได รับทราบถึงสิทธิในการได รับเงินคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนของผูรับจํานองโดยความยินยอมของเจาของที่ดิน 
ที่ใหจายใหแกผูรับจํานองกอน เชนน้ี เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่
ดังกลาวยอมมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะตองจายเงินคาทดแทนใหเปนไปตามที่
เจาของที่ดินและผูรับจํานองตกลงกันไว โดยตองมีหนังสือแจงใหผูรับจํานองมารับ 
เงินคาทดแทนเม่ือพรอมจะจาย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ไดมีการจายเงินคาทดแทน
ใหแกเจาของที่ ดิน  โดยมิไดมีการจายใหแกผู รับจํานองตามที่ มีการตกลงกันไว  
การจายเงินคาทดแทนดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย และถือวาเจาหนาที่หรือ 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่กระทําละเมิดตอผูรับจํานองในการปฏิบัติหนาที่ 
ซึ่งหนวยงานตนสังกัดตองรับผิดตอผูรับจํานองผูเสียหายในผลแหงการละเมิดน้ัน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  นาย ป. และนาง ล. ไดนําโฉนดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมาจดจํานองไวกับผูฟองคดี
เพ่ือเปนประกันการชําระหนี้กับผูฟองคดี เม่ือนาย ป. และนาง ล. ผิดนัดชําระหนี้ ผูฟองคดี 
จึงยื่นฟองคดีตอศาลแพง ศาลแพงมีคําพิพากษาใหบุคคลทั้งสองรวมกันชําระเงินแกผูฟองคดี
พรอมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น ๘๘๕,๓๒๔.๕๑ บาท หากไมชําระหรือชําระไมครบถวนใหยึดทรัพย
จํานองขายทอดตลาดเพื่อนําเงินไปชําระหนี้ใหแกผูฟองคดี  ตอมา ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกลาว
พรอมสิ่งปลูกสรางที่จดทะเบียนจํานองไวถูกเวนคืนทั้งหมดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหวางถนนพหลโยธินกับถนน
รัตนโกสินทรสมโภช พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
เพ่ือสรางทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหวางถนนพหลโยธินกับถนนรัตนโกสินทรสมโภช  
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พ.ศ. ๒๕๔๕ เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) ไดทําสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย
ที่จะตองเวนคืน ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กับผูฟองคดีในฐานะผูรับจํานองและนาย ป. 
โดยผูฟองคดีและนาย ป. มีหนังสือแจงขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนการเวนคืนที่ดิน
จํานวน ๘๘๕,๓๒๔.๕๑ บาท ใหแกผูฟองคดีกอนในฐานะผูรับจํานอง เหลือเทาใดจึงจายใหแกนาย ป.  
หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดจายเงินคาทดแทนที่ดินงวดเดียว รอยละ ๑๐๐ จํานวน ๓๘๔,๐๐๐ บาท 
และเงินคาทดแทนโรงเรือนสิ่งปลกูสรางและไมยืนตนงวดแรก รอยละ ๗๕ จํานวน ๔๓๕,๘๑๙ บาท 
รวมทั้งสิ้น ๘๑๙,๘๑๙ บาท แกผูฟองคดี และเม่ือนาย ป. แจงผูถูกฟองคดีวา ทําการร้ือถอน
โรงเรือนสิ่งปลูกสรางออกไปจากแนวเขตทางเรียบรอยแลวและมีความประสงคจะขอรับเงิน 
คาทดแทนงวดที่สองอีกรอยละ ๒๕ ผูถูกฟองคดีไดจายเงินจํานวน ๑๔๘,๓๔๓.๑๒ บาท ใหแก
นาย ป. เม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗  ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีเปนเหตุให
ผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เน่ืองจากในยอดเงินที่ผูถูกฟองคดีจายใหแกนาย ป. จํานวน 
๑๔๘,๓๔๓.๑๒ บาท มีสวนที่ตองจายใหแกผูฟองคดีในฐานะเจาหน้ีตามคําพิพากษา จํานวน 
๘๔,๒๓๗.๒๑ บาท และดอกเบี้ยของตนเงินดังกลาวในอัตรารอยละ ๑๙ ตอป นับแตวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๔๗ จนถึงวันฟอง จํานวน ๓๗,๘๔๒.๑๒ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๗๙.๓๓ บาท  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินจํานวนดังกลาว
พรอมดอกเบี้ย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือผูฟองคดีเขาทําสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนฯ กับผูถูกฟองคดี
รวมกับนาย ป. โดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีรับทราบถึงจํานวนคาทดแทนที่ผูฟองคดีจะรับแทน
นาย ป. ตามหนังสือที่ผูฟองคดีและนาย ป. แจงไวเม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ และผูฟองคดีรับเงิน
คาทดแทนที่ดินทั้งหมดกับเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางและไมยืนตนรอยละ ๗๕ จากเจาหนาที่
ของผูถูกฟองคดีไปเม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ กรณีจึงตองถือวาผูถูกฟองคดีไดรับทราบ 
ถึงสิทธิในการไดรับเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนของผูฟองคดีในฐานะผูรับจํานอง
อยูกอนแลว รวมถึงทราบวาผูฟองคดียังมีสิทธิในเงินคาทดแทนที่เหลือ (รอยละ ๒๕ ของคาทดแทน
สิ่งปลูกสรางและไมยืนตน) บางสวน ผูถูกฟองคดียอมมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะตอง
จายเงินคาทดแทนใหเปนไปตามที่ผูฟองคดีและนาย ป. ตกลงกันไว โดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี
ยังมีหนาที่ตองแจงใหผูฟองคดีมาขอรับชําระหน้ีหรือรับชดใชจากเงินคาทดแทนสวนที่เหลือตอไป  
ดังน้ัน เม่ือนาย ป. มีคํารองลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจงตอผูถูกฟองคดีวาไดทําการร้ือถอน
โรงเรือนสิ่งปลูกสรางออกไปจากแนวเขตทางเรียบรอยแลว และมีความประสงคจะขอรับเงิน 
คาทดแทนงวดที่สอง รอยละ ๒๕ เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริง 
วานาย ป. เปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนสวนที่เหลืออยูโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๖๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยตรวจสอบจากหลักฐานเก่ียวกับเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยและยอมจะตองทราบ 
ถึงการจํานองที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกลาวระหวางนาย ป. กับผูฟองคดี และรับทราบถึงขอตกลง
ระหวางคูกรณี รวมถึงการรับเงินคาทดแทนชําระหนี้จํานองของผูฟองคดีซ่ึงยังหักไวไมครบ 
โดยยังขาดไปจํานวน ๖๕,๕๐๕.๕๑ บาท แตไมปรากฏวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดดําเนินการ
ตรวจสอบเรื่องน้ีหรือไม ทั้งไมปรากฏดวยวามีการแจงใหผูฟองคดีในฐานะผูรับจํานองทราบ 
เพ่ือมาขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยสวนที่เหลือหรือไม 
การที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีเบิกจายเงินคาทดแทนสวนที่เหลือใหนาย ป. ทั้งจํานวน  
เปนเงิน ๑๔๘,๓๔๓.๑๒ บาท จึงเปนการจายเงินคาทดแทนโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
และเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๒๙๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงเปนผลโดยตรงที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี
เน่ืองจากไมไดรับชําระหน้ีสวนที่เหลือตามจํานวนที่กลาวไวขางตน จึงเปนการกระทําละเมิด 
ตามมาตรา ๔๒๐๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเมื่อการกระทําละเมิดดังกลาว
เปนการกระทําอันเกิดจากการใชอํานาจเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมาย  
จึงยอมเปนการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงผูถูกฟองคดีในฐานะ
เปนหนวยงานของรัฐตนสังกัดตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดน้ันตามมาตรา ๔๒๐  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนไปทั้งหมด 

                                                            
๑ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอื่นเหนืออสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน 

ใหเจาหนาที่หรือผู ซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ มีหนังสือแจงใหผู รับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผู รับประโยชน 
จากทรัพยสิทธิดังกลาวมาขอรับชําระหน้ีหรือรับชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยน้ันภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจง และในระหวางน้ันยังมิใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินคาทดแทนใหแกเจาของ 
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพยน้ัน แตเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จะจายเงิน
ใหแกผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวได ก็ตอเม่ือคูกรณีตกลงกันไดแลว ถาคูกรณี 
ยังมีปญหาโตแยงกันอยู ใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่วางเงินคาทดแทนไวตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน  
และมีหนังสือแจงใหคูกรณีฟองคดีตอศาล 

๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  

แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 

๓ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี 

ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐ

ที่ตองรับผิดตามวรรคหน่ึง 



 
 
๙๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนจํานวน ๘๑๙,๘๑๙ บาท แตยังไมครบตามจํานวนหนี้ที่นาย ป. ตองชําระแกผูฟองคดี 
จํานวน ๘๘๕,๓๒๔.๕๑ บาท ผูฟองคดีจึงยังมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนอีกจํานวน ๖๕,๕๐๕.๕๑ บาท  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินจํานวน ๖๕,๕๐๕.๕๑ บาท พรอมดอกเบี้ยแกผูฟองคดี  
แตดอกเบี้ยนับถึงวันฟองจะตองไมเกิน ๓๗,๘๔๒.๑๒ บาท ตามคําขอของผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๓/๒๕๕๖) 
 

  เ ม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ ยุติที่ ดินพิพาทตกเปนกรรมสิท ธ์ิของรัฐ 
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  
และไดมีการวางเงินคาทดแทนไวที่ศาลแพงแลว การที่ตอมาปรากฏวาหนวยงาน 
ทางปกครองจะดําเนินการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกลาวเพื่อใชประโยชนในโครงการอื่น 
อันเปนการเวนคืนที่ดินซ้ํา กรณีก็หามีผลทําใหเจาของที่ดินพิพาทมีสิทธิไดรับเงิน 
คาทดแทนจากการใชประโยชนในที่ดินน้ันอีก  ดังน้ัน แมจะปรากฏวาการดําเนินการ
เพ่ือที่จะจายเงินคาทดแทนที่ดินที่อยูในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฉบับหลัง ก็ถือเปนเพียงการดําเนินการโดยคลาดเคลื่อน 
และผิดหลง มิไดกอใหเกิดสิทธิแกผูฟองคดีที่จะไดรับเงินคาทดแทนที่ดินอีกครั้งหน่ึง 
แตอยางใด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ ๘ ไร ๖๕ ตารางวา ซ่ึงถูกเวนคืนบางสวน
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะป แขวงสวนหลวง 
แขวงประเวศ เขตพระโขนง และแขวงคลองสองตนนุน แขวงคลองสามประเวศ แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓ สายคลองตัน-
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๒ อธิบดีกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๓๒ แจงใหผูฟองคดีไปตกลงราคาที่ ดินที่ถูกเขตทางหลวง เน้ือที่ ๑ งาน  
๑๓ ตารางวา โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนที่ดินใหตารางวาละ 
๑๐๐ บาท  ตอมา ผูฟองคดีไดรับหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ ใหไปตกลงราคา 
คาทดแทนที่ดินแปลงเดิมในจํานวนเน้ือที่ ๗ ไร ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ
อุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใหตรวจสอบเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนและขอเพิ่ม 
คาทดแทน แตไมไดรับแจงผล จึงยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมซึ่งศาลฎีกามีคําพิพากษา 
ที่ ๘๖๖/๒๕๔๐ วา ที่ดินของผูฟองคดีถูกเวนคืนมีเน้ือที่ ๗ ไร ๓ งาน ๙๕ ตารางวา และให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นจากตารางวาละ ๑๐๐ บาท เปนตารางวาละ 
๑,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรวมเปนจํานวนเงินคาทดแทนทั้งสิ้น ๔,๕๒๐,๘๘๒.๘๑ บาท  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๖๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรมทางหลวงไดนําเงินคาทดแทนดังกลาวไปวางศาลเม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐ โดยในระหวาง
การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมมีการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีอีกสองคร้ัง คร้ังที่หน่ึง  
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือขยายทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๖ สายกรุงเทพมหานคร-ระยองตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยก 
ไปบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง  
ที่ทางแยกตางระดับรมเกลา และเพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑๙ สายทางแยก 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (มีนบุรี)-บรรจบถนนออนนุช (ลาดกระบัง) ที่ทางแยกตางระดับ
รมเกลา พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ดินอยูในเขตที่จะเวนคืน เน้ือที่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา และครั้งที่สอง  
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๓๕๔ สายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗-บรรจบทาอากาศยานสากลกรุงเทพ 
แหงที่ ๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๕ สายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖-บรรจบ 
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ ๒ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๕๘ สายแยกถนนออนนุช 
(ลาดกระบัง)-บรรจบทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ ๒ เพ่ือขยายทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๒๕๖ สายแยกถนนออนนุช (ลาดกระบัง)-บางพลี ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๓๑๑๙ สายทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔ (มีนบุรี)-บรรจบถนนออนนุช (ลาดกระบัง)  
ที่บานวัดกระทุมเสือปลา และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔ สายบางนา-บางปะกง  
ที่บานคลองบางโฉลง พ.ศ. ๒๕๓๙ เน้ือที่ ๑ ไร ๑ งาน ๕๔ ตารางวา โดยมีการบันทึกแบงขาย
ที่ดินที่จะถูกเวนคืนดังกลาวในราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๔๙๒,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดี
รับเงินดังกลาวไปเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑  ตอมา สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
ลาดกระบัง ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ แจงรับรองการรังวัดแบงแยกที่ดิน 
ของผูฟองคดี โดยเม่ือรังวัดจริงมีเน้ือที่ที่ถูกเขตทางหลวงเปนจํานวน ๑ ไร ๑ งาน ๕๗๔/๑๐ ตารางวา 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบือ้งตนฯ กําหนดคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดีตารางวาละ ๘,๕๐๐ บาท 
รวมเปนเงินคาทดแทน ๔,๗๐๙,๐๐๐ บาท กรมทางหลวงไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปฝากไว 
ที่ธนาคารออมสิน สาขาดอนเมือง ในนามของผูฟองคดี โดยเม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๒  
ผูฟองคดีไดไปสํานักงานที่ดินเพ่ือดําเนินการจดทะเบียนแบงแยกที่ดินออกจํานวน ๑ ไร ๑ งาน 
๕๗๔/๑๐ ตารางวา และไดไปติดตอขอรับเงินคาทดแทนตามหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ 
แตผูอํานวยการแขวงการทางกรุงเทพ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพิกเฉย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองจายเงินคาทดแทนที่ดิน จํานวน ๔,๗๐๙,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
   
 



 
 
๙๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวาที่ดินของผูฟองคดีถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๔๓ สายคลองตัน-ลาดกระบังฯ  
เปนเนื้อที่ ๗ ไร ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๖/๒๕๔๐ ซ่ึงคําพิพากษา
ดังกลาวมีผลผูกพันผูฟองคดีในฐานะคูความในคดีนับแตวันที่มีคําพิพากษา  ดังน้ัน ในขณะที่ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฉบับที่ออกมาในภายหลังมีผลใชบังคับ 
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๓๙๖ ที่อยูในเขตที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงตกเปน
กรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวงตามมาตรา ๑๖๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปแลว ทั้งตอมามีการวางเงินคาทดแทน จํานวน ๔,๕๒๐,๘๘๒.๘๑ บาท ไวที่ 
ศาลแพงดวย การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกลาวเพ่ือใชประโยชน
ในโครงการอ่ืน จึงเปนการเวนคืนที่ดินซํ้าและมิไดทําใหผูฟองคดีมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนซํ้าอีก 
เน่ืองจากเม่ือรัฐไดเวนคืนที่ดินแปลงใดและไดมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนแกเจาของที่ดินแลว 
ที่ดินแปลงนั้นก็จะตกเปนของรัฐ การเวนคืนซ้ําในที่ดินที่เปนของรัฐ เจาของที่ดินเดิมไมมีสิทธิ 
จะไดรับเงินคาทดแทนอีกแตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดดําเนินการเพ่ือที่จะจายเงิน 
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีในที่ดินที่ผูฟองคดีมิไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ จึงเปนเพียงการดําเนินการโดยคลาดเคลื่อนและผิดหลง
เทาน้ัน หาไดกอใหเกิดสิทธิแกผูฟองคดีที่จะไดรับเงินคาทดแทนที่ดินอีกคร้ังหน่ึงไม  ดังนั้น  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมมีหนาที่ตองจายเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในครั้งหลัง จํานวน ๔,๗๐๙,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย  
ใหแกผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๘) 
 
 
 
 

                                                            
 ๔ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๑๖ ใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตกเปนของเจาหนาที่นับแตวันที่พระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับ แตเจาหนาที่จะมีสิทธิเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยน้ันได ก็ตอเม่ือไดจาย 
หรือวางเงินคาทดแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีแลว 

ในกรณีที่มีจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอื่น เหนืออสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน ใหจํานอง บุริมสิทธิ  
หรือทรัพยสิทธิเชนวาน้ันเปนอันส้ินสุดลง โดยผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือบุคคลผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาว 
ยังคงมีสิทธิที่จะไดรับชําระหน้ีหรือรับชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยน้ันอยูตอไป แตจะตองรองขอรับชําระหนี้
หรือรับชดใชภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ แลวแตกรณี 

นับแตวันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับ ถาผูมีสิทธิในทรัพยสินน้ันโอนสิทธิ
ใหแกบุคคลภายนอก ผูรับโอนน้ันมีสิทธิที่จะเรียกรองไดก็แตเฉพาะเงินคาทดแทนเทาน้ัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๖๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๓ เงินคาทดแทนการเวนคืน 
 

  ๑.๓.๑ คาทดแทนที่ดิน 
 

   เม่ือสภาพทําเลที่ตั้งที่ ดินแปลงที่ ถูกเวนคืนของผูฟองคดีอยูติด 
ทางสาธารณประโยชนทั้ งสองดาน  สภาพทําเลท่ีตั้งยอมดีกวาที่ ดินแปลงที่ติด 
ทางสาธารณประโยชนเพียงดานเดียว ราคาที่จะใชเปนฐานในการกําหนดเงินคาทดแทน 
จึงควรจะเทากับที่ดินแปลงที่ติดทางสาธารณประโยชนเพียงดานเดียวที่ถูกเวนคืน
เชนกันและอยูฝงตรงขามกับที่ดินของผูฟองคดี การกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน 
ของผูฟองคดี โดยใชฐานราคาที่ต่ํากวาราคาคาทดแทนที่ดินแปลงดังกลาวเปนเกณฑ  
จึงเปนการกําหนดโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีทั้งสองเปนสามีภรรยาตามกฎหมาย โดยผูฟองคดีที่ ๑ เปนเจาของ
ที่ดินจํานวน ๔ แปลง ไดแก โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๓๐๖๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๗ ตั้งอยูที่ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
ตอมา ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ พรอมสิ่งปลูกสรางและ 
ไมยืนตนถูกเวนคืนบางสวนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในทองที่ตําบลทับเที่ยง ตําบลบานโพธิ์ และตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซ่ึงกรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดกําหนด 
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีในราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจะจายใหผูฟองคดีทั้งสอง
ไปกอนรอยละ ๗๕ ของคาทดแทน คิดเปนเงินจํานวน ๙๙๘,๖๑๑ บาท แตผูฟองคดีทั้งสอง
ไดรับเงินคาทดแทนดังกลาวแลวแตไมพอใจ จึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เพ่ือใหเพ่ิมคาทดแทน ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนพิจารณาแลวเห็นวา 
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ ของผูฟองคดีถูกเวนคืนเกินครึ่ง จึงเพ่ิมคาทดแทนใหแกผูฟองคดี
อีกรอยละ ๒๕ เปนตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท แตผูฟองคดีทั้งสองไมพอใจ จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
รวมกันหรือแทนกันชดใชเงินคาทดแทนและคาเสียหายจากการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
จํานวน ๒,๙๕๙,๐๓๗ บาท ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
ของตนเงินดังกลาวนับจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
 



 
 
๙๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยคณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องตนฯ ไดพิจารณาหลักเกณฑตามมาตรา ๔๙๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แลวเห็นวา ที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนไมปรากฏวามีการซ้ือขาย 
ที่จดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมที่มีราคาสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และราคาประเมินทุนทรัพยฯ เปนการกําหนดราคาที่ดิน 

                                                            
๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น 
และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน  
ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ การไดมา 
สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน 

 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพย
ไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

 การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

๖ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 มาตรา ๒๑ เงินคาทดแทนที่จะใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ น้ัน ถามิไดบัญญัติไวเปนพิเศษ 

ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดโดยเฉพาะแลว ใหกําหนดโดยคํานึงถึง 
 (๑) ราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับ 

พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ 
 (๒) ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ 
 (๓) ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 (๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยน้ัน และ 
 (๕) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน 
 ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม 
 ถาการงานหรือกิจการอยางใดที่ทําไปในการเวนคืน ไดกระทําใหอสังหาริมทรัพยที่เหลืออยูน้ันมีราคาสูงข้ึน ใหเอาราคา

ที่สูงข้ึนน้ันหักออกจากเงินคาทดแทน แตไมใหถือวาราคาอสังหาริมทรัพยที่ทวีข้ึนน้ันสูงไปกวาจํานวนเงินคาทดแทนเพ่ือจะใหเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายกลับตองใชเงินใหอีก 

 ถาตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยแตเพียงสวนหนึ่ง และสวนที่เหลือน้ันราคาลดลงใหกําหนดเงินคาทดแทนใหเฉพาะ
สําหรับสวนที่เหลืออันราคาลดลงน้ันดวยการคํานวณวาอสังหาริมทรัพยใดมีราคาสูงข้ึนตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย หรือการงานอันชอบ 
ดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนน้ัน และบุคคลดังกลาวไดรับความเสียหายเนื่องจากการที่ตองออกจาก
อสังหาริมทรัพยน้ัน ใหกําหนดเงินคาทดแทนใหสําหรับความเสียหายน้ันดวย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่มีราคาสูงสุดในขณะนั้น คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ จึงใชราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
เปนหลักเกณฑการกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยตามบัญชีราคาประเมิน 
ทุนทรัพยฯ ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีที่ ๑ ทั้งสองแปลงอยูในโซน ๐๓ บล็อก อาร มีราคา
ตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงในการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณไดกําหนดแนวทางในการพิจารณาประการหนึ่งใหที่ดินที่ถูกเวนคืนเกินครึ่ง ไดคาทดแทน
เพ่ิมอีกไมนอยกวารอยละ ๒๕ แตไมเกินรอยละ ๑๐๐ ในการนี้ที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ โฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๑๓๐๖๔ เน้ือที่ทั้งหมด ๘๙๗๐/๑๐๐ ตารางวา ถูกเวนคืน ๖๒๓๕/๑๐๐ ตารางวา ซ่ึงเปนการเวนคืน
เกินครึ่ง ไดรับการเพ่ิมคาทดแทนอีกรอยละ ๒๕ เปนตารางวาละ ๑๒,๕๐๐ บาท คิดเปนเงิน 
ที่เพ่ิมขึ้น ๑๐๒,๘๗๑ บาท พิเคราะหแลวเห็นวา แมในการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน 
จะมีการเพ่ิมเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสองตามแนวทางดังกลาว แตเม่ือพิจารณาทําเลที่ตั้ง
ที่ดินของผูฟองคดีที่ ๑ แลวเห็นวา ที่ดินของนาง ส. และที่ดินของนางสาว พ. ซ่ึงถูกเวนคืน 
และอยูฝงตรงขามกับที่ดินทั้งสองแปลงของผูฟองคดีที่ ๑ ติดทางสาธารณประโยชน (ถนนโคกขัน) 
เพียงดานเดียว ไดรับการกําหนดเงินคาทดแทนใหตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน เม่ือที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๔ ของผูฟองคดีที่ ๑ ติดทางสาธารณประโยชน (ถนนโคกขัน) ถึงสองดาน 
สภาพทําเลที่ตั้งยอมดีกวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงควรกําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีที่ ๑ 
ในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท เทากับราคาที่ดินของบุคคลดังกลาวดวย นอกจากน้ี  
เม่ือที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๐๖๔ ถูกเวนคืนเกินครึ่งและที่ดินสวนที่เหลือใชประโยชนไดจํากัด  
จึงตองเพ่ิมคาทดแทนที่ดินดังกลาวใหแกผูฟองคดีที่ ๑ อีกรอยละ ๒๕ เปนตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
คิดเปนเงิน ๙๓๕,๒๕๐ บาท เม่ือผูฟองคดีทั้งสองรับเงินไปแลว ๗๒๖,๓๗๑ บาท จึงคงเหลือเงิน
คาทดแทนที่จะตองจายเพ่ิมอีก ๒๐๘,๘๗๙ บาท สวนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ ถูกเวนคืน 
๒๑๔/๑๐๐ คาทดแทนที่ดินตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๒๕,๖๘๐ บาท ผูฟองคดีทั้งสอง
รับเงินไปแลวจํานวน ๒๑,๔๐๐ บาท คงเหลือเงินคาทดแทนที่จะตองจายเพ่ิม ๔,๒๘๐ บาท  
รวมคาทดแทนที่ดินที่จะตองจายเพ่ิมใหแกผูฟองคดีทั้งสองอีกเปนเงิน ๒๑๓,๑๕๙ บาท 
   สําหรับคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากอาคารเรียนสําหรับพัฒนาเด็กเล็ก
ถูกเวนคืนจํานวน ๒ หอง ทําใหผูฟองคดีทั้งสองสูญเสียรายไดทางธุรกิจ ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๑ ไดให
ถอยคําตอศาลวา กอนถูกเวนคืนผูฟองคดีทั้งสองมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ ๑,๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท 
ตอหองน้ัน แมจะไมมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูฟองคดีทั้งสองมีรายไดที่แทจริงเทาใด  
แตการที่อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กของผูฟองคดีทั้งสองถูกเวนคืนไป ๒ หองเรียน ทําใหผูฟองคดี
ทั้งสองไมสามารถรับเด็กเทากับที่เคยรับได ผูฟองคดีทั้งสองยอมสูญเสียรายไดอยางแนนอน 
และเม่ือพิจารณาถึงรายไดเดือนละ ๑,๔๐๐-๒,๐๐๐ บาทตอหอง เห็นวาเปนรายไดที่ไมมากนัก
และมีความเหมาะสม สวนระยะเวลาที่ผูฟองคดีทั้งสองควรจะไดรับชดใชความเสียหายควรเปน
เทาใดนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ เปนเจาของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๖ 



 
 
๙๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และโฉนดที่ ดินเลขที่ ๑๓๐๖๗ ซ่ึงมีเ น้ือที่ติดตอเปนแปลงเดียวกันกับที่ ดินโฉนดที่ ดิน 
เลขท่ี ๑๓๐๖๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๖๕ ที่ถูกเวนคืนบางสวน รวมเนื้อที่คงเหลืออยูอีกจํานวน 
๒ งาน ๒๖๑/๑๐๐ ตารางวา ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองสามารถที่จะกอสรางอาคารทดแทนอาคาร 
สวนที่ถูกเวนคนืได และเม่ือรวมระยะเวลาในการกอสรางและตกแตงอาคารจนกวาจะมีเด็กนักเรียน
มาเรียนเหมือนเดิมตองใชเวลาพอสมควร จึงเห็นวาระยะเวลาประมาณ ๒ ป เปนระยะเวลา 
ที่เหมาะสม จึงเห็นควรกําหนดคาทดแทนความเสียหายในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีทั้งสองอีก
จํานวน ๙๖,๐๐๐ บาท 
   เ ม่ือผูฟองคดีทั้ งสองมีสิทธิได รับเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 
๓๐๙,๑๕๙ บาท (๒๑๓,๑๕๙+๙๖,๐๐๐ บาท) ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยของ
จํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน 
นับแตวันที่ตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนน้ัน  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม๗  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ  อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีทั้งสองมีคําขอ 
ใหจายดอกเบี้ยนับจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ จึงพิพากษาใหตามคําขอของผูฟองคดี
ทั้งสอง  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระคาทดแทนเพ่ิมใหแกผูฟองคดีทั้งสองเปนเงิน 
๓๐๙,๑๕๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสินตามอัตราดอกเบ้ียที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา 
ของจํานวนเงินคาทดแทนดังกลาว นับจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งนี้ ภายใน 
๖๐ วัน นับแตวนัที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๐/๒๕๕๕) 
 

   เ ม่ือที่ ดินที่ ถูกเวนคืนของผูฟองคดีมีที่ตั้งอยูติดถนนทางหลวง 
และอยูในเขตชุมชนหนาแนนที่มีความเจริญ สามารถใชเปนที่อยูอาศัยหรือทํากิจการ 
ในเชิงพาณิชยได ประกอบกับราคาที่ดินติดทางหลวงบริเวณใกลเคียงกับที่ดินดังกลาว 
มีราคาตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน ราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน
ของผูฟองคดีจึงไมควรมีราคาแตกตางจากราคาที่ดินใกลเคียงมากนัก  อยางไรก็ตาม 
เม่ือที่ ดินของผูฟองคดียังเปนที่วางไมมีการพัฒนา  จึงควรมีราคาลดหลั่นลงมา 
ตามสมควร การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนกําหนดเงินคาทดแทน
ที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีในราคาตารางวาละ ๑๐,๔๐๐ บาท จึงยังไมเหมาะสม 

                                                            
๗ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๒๖   ฯลฯ    ฯลฯ 
ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพ่ิมข้ึน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับดอกเบ้ีย 

ในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพิ่มข้ึน  ทั้งน้ี นับแตวันที่ตองมีการจาย
หรือวางเงินคาทดแทนน้ัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และไมเปนธรรม สมควรกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดีในราคา
ตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของที่ดิน เน้ือที่ ๑ ไร ๗๖ ตารางวา ตําบลสันทรายนอย 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘ (ถนนเชียงใหม- 
ดอยสะเก็ด) ลักษณะที่ดินเปนรูปหลายเหลี่ยม ดานหนาติดถนนยาว ๙๒ เมตร ชวงแคบที่สุด 
มีความลึก ๑๘.๑๐ เมตร ซ่ึงถูกเวนคืนบางสวนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๑ สายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหมรอบนอก 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนจํานวนเน้ือที่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา ลึกจากแนวขอบทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๘ (ถนนเชียงใหม-ดอยสะเก็ด) ๑๐ เมตร เปนแนวยาวขนานไปกับขอบถนน  
โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีอัตรา 
ตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท เปนเงินคาทดแทนจํานวน ๑,๒๑๑,๐๐๐ บาท แตผูฟองคดีทั้งสอง 
เห็นวาการกําหนดราคาคาทดแทนต่ํากวาราคาที่ผูฟองคดีทั้งสองซื้อมาในราคาตารางวาละ 
๑๔,๐๗๕.๖๓ บาท และต่ํากวาราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของที่ดินที่มีสภาพ 
และทําเลท่ีตั้งเดียวกัน จึงไดยื่นอุทธรณตอกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอเพ่ิม 
คาทดแทนเปนตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท และขอใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน
ทั้งหมดในราคาเดียวกัน ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ เห็นวาที่ดินของผูฟองคดีทั้งสอง 
มีสภาพที่ตั้งและมีการไดประโยชนหรือเสียประโยชนจากการเวนคืนเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน
กับที่ดินที่ถูกเวนคืนแปลงอื่น แตราคาที่กําหนดไมเทากันหรือแตกตางกันมาก จึงปรับราคา 
คาทดแทนใหผูฟองคดีทั้งสองจากตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท เปนตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท 
เทากับราคาประเมินทุนทรัพย ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๖ และไดกําหนดคาทดแทนที่ดิน
ที่เสียประโยชนจากการเวนคืนหรือที่ดินที่เหลือใชประโยชนไดจํากัด แตยังไมไดรับคาทดแทน
ความเสียหาย โดยเพ่ิมใหอีกรอยละ ๓๐ เปนตารางวาละ ๑๐,๔๐๐ บาท ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณฯ ผูฟองคดีทั้งสองยังไมพอใจผลการพิจารณาอุทธรณ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
และอธิบดีกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) รวมกันชดใชคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย และขอใหซ้ือท่ีดินสวนที่เหลือ
จากการเวนคืนทั้งหมดในราคา ๔,๕๔๕,๐๐๐ บาท หากไมไดก็ขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกัน 
ใชเงินคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลืออันราคาลดลงเปนเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
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   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือพิจารณาสภาพและที่ตั้งที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสองแลวเห็นวา 
ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองมีที่ตั้งอยูติดถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (สายเชียงใหม-ดอยสะเก็ด) 
การคมนาคมสะดวก อยูในเขตชุมชนหนาแนนที่มีความเจริญ สามารถใชเปนที่อยูอาศัย 
หรือทํากิจการในเชงิพาณิชยได ประกอบกับตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณฯ ไดพิจารณาเพิ่มคาทดแทนใหแกผูอุทธรณ รวมทั้งผูฟองคดีทั้งสองซ่ึงมีที่ดินอยูในโซน
เดียวกัน โดยใหเหตุผลวาไดคํานึงถึงราคาที่ดินติดทางหลวงบริเวณใกลเคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืน
ซ่ึงมีราคาตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕,๐๐๐ บาท  ดังน้ัน ราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน
ของผูฟองคดีทั้งสองไมควรมีราคาแตกตางจากราคาที่ดินดังกลาวมากนัก  อยางไรก็ตาม  
ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองเปนที่วางยังไมมีการพัฒนา จึงควรมีราคาลดหลั่นลงมาตามสมควร 
การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสอง
ในราคาตารางวาละ ๑๐,๔๐๐ บาท จึงยังไมเหมาะสมและไมเปนธรรม เห็นควรกําหนดเงิน 
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท ที่ดิน 
ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา คิดเปนเงิน ๒,๐๗๖,๐๐๐ บาท เม่ือผูฟองคดีทั้งสองไดรับ
เงินคาทดแทนไปแลว ๑,๗๙๙,๒๐๐ บาท จึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ิมอีก 
๒๗๖,๘๐๐ บาท 
   สําหรับกรณีการกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
อันมีราคาลดลงน้ัน เห็นวา ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองภายหลังจากการเวนคืนเหลือเน้ือที่ ๓ งาน  
๐๓ ตารางวา สภาพของที่ดินเปนรูปหลายเหลี่ยมหลายมุม สวนที่แคบที่สุดมีความกวาง 
เพียง ๘.๑๐ เมตร ประกอบกับมีที่ตั้งอยูบริเวณจุดเร่ิมตนของทางเลี้ยวเขาทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข ๑๒๑ ซ่ึงกอสรางใหม และอยูหางจากทางแยกตางระดับประมาณ ๕๐๐ เมตร  
จึงใชประโยชนไดอยางจํากัด และแมวาภายหลังการเวนคืนจะทําใหที่ดินสวนที่เหลือดังกลาว 
อยูติดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๑ สายทางเล่ียงเมืองเชียงใหมเพ่ิมขึ้นอีกสาย ซ่ึงทําให
ไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นก็ตาม แตเห็นไดวากอนการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองมีที่ตั้ง 
อยูติดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๘ (สายเชียงใหม-ดอยสะเก็ด) อยูแลว เม่ือคํานึงถึงสวนที่
ไดประโยชนและสวนที่เสียประโยชนแลว การเวนคืนดังกลาวทําใหที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน
เสียประโยชนมากกวา ที่ดินสวนที่เหลือดังกลาวจึงมีราคาลดลง เห็นควรกําหนดคาทดแทน 
ใหเฉพาะที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลงใหแกผูฟองคดีทั้งสองอีกรอยละ ๓๐  
ของราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเปนเงินคาทดแทน
ที่ดินสวนที่เหลืออันราคาลดลงตารางวาละ ๓,๖๐๐ บาท เม่ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
มีเน้ือที่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา จึงเปนเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันราคาลดลงจํานวน 
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๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท เม่ือรวมกับเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนอีกจํานวน ๒๗๖,๘๐๐ บาท  
จึงเปนเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีทั้งสองมีสิทธิไดรับเพ่ิมขึ้นทั้งสิ้นจํานวน ๑,๓๖๗,๖๐๐ บาท 
   พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ จายเงินคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดีทั้งสอง
เพ่ิมอีก ๒๗๖,๘๐๐ บาท และจายเงินคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
อันมีราคาลดลงจํานวน ๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนทั้งสิ้น ๑,๓๖๗,๖๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน  
แตไมเกินรอยละ ๑.๒๕ ตอป ของเงินจํานวน ๑,๓๖๗,๖๐๐ บาท นับแตวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๔๔ อันเปนวันนําเงินคาทดแทนไปฝากไวที่ธนาคารออมสินเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๖) 
 

   การกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนน้ันตองพิจารณาถึงสภาพ 
และทําเลของที่ดินประกอบดวย โดยอาจนําเอาราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินแปลงอ่ืน 
มาเทียบเคียง แลวพิจารณาปรับราคาคาทดแทนใหเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน เม่ือที่ดิน 
ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับที่ดินของผูฟองคดีเปนที่ดินวางเปลายังไมมีการพัฒนา แมวา 
จะติดกับคลองบางเขนซึ่งเปนทางสาธารณะแตก็ไมไดมีการใชคลองในการสัญจรดังเชน
ทางสาธารณะ จึงถือวามิไดมีสภาพและทําเลที่ตั้งที่แตกตางหรือดีไปกวาที่ดินของผูฟองคดี
ที่มีการพัฒนาแลว และมีถนนที่รถยนตสัญจรไปมายังถนนสายหลักได  ดังน้ัน คาทดแทน
ที่ดินของผูฟองคดีที่เหมาะสมและเปนธรรมจึงควรเปนตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เชนเดียวกับที่ดินขางเคียงแปลงดังกลาว การกําหนดที่ดินใหแกผูฟองคดีตารางวาละ 
๓๔,๘๐๐ บาท จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมเหมาะสมและไมเปนธรรม 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนเจาของที่ ดินโฉนดที่ ดินเลขที่ ๑๖๙๐๔๐ แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พรอมสิ่งปลูกสรางเปนอาคารคอนกรีตสามชั้น เลขที่ ๕/๕๘  
ซ่ึงถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวง
เทศบาล สายเชื่อมระหวางถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีรังสิตและสายเชื่อมระหวางถนน
พหลโยธินกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕๑ สายแยกทางของกรุงเทพมหานครควบคุม 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)-บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒๐๒ (บึงกุม) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ที่ดินของผูฟองคดีถูกเวนคืนบางสวนจํานวน ๑๑ ตารางวา คงเหลือเน้ือที่สวนที่เหลือจากการ
เวนคืนประมาณ ๑๓ ตารางวา สําหรับสิ่งปลูกสรางเม่ือถูกเวนคืนแลวถูกกําหนดใหร้ือถอน
ทั้งหมด โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเนื้อที่  
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๑๑ ตารางวา ตามราคาประเมินทุนทรัพยที่ใชระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๖  
ในอัตราตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท และเพิ่มเงินคาทดแทนที่ดินที่ใชประโยชนในการพักอาศัย 
ใหอีกรอยละ ๒๐ เปนอัตราตารางวาละ ๓๔,๘๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนเบื้องตน ๑๑ ตารางวา 
เปนเงิน ๓๘๒,๘๐๐ บาท และกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสรางซ่ึงเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สามชั้น เปนเงิน ๑,๙๓๔,๗๘๐ บาท คาร้ือถอนเปนเงิน ๑๔๗,๐๒๒ บาท รวมเปนเงินคาทดแทน 
สิ่งปลูกสราง ๒,๐๘๑,๘๐๒ บาท กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดนําเงินไปฝากไว 
กับธนาคารออมสิน สาขาดินแดง เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดีไมพอใจเงินคาทดแทน
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไดรับ จึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ขอคาทดแทนที่ดินเพ่ิมอีกตารางวาละ ๓๕,๒๐๐ บาท ที่ดินถูกเวนคืนเบื้องตน ๑๑ ตารางวา  
จึงคิดเปนเงินคาทดแทนที่ผูฟองคดีขอเพ่ิมเปนเงิน ๓๘๗,๒๐๐ บาท และขอคาทดแทนสิ่งปลูกสราง
เพ่ิมขึ้นอีก ๗๕๐,๐๐๐ บาท คาร้ือถอนอาคารเปนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท คาทดแทนการขนยาย
ใหแกผู เชาเนื่องจากตองออกจากอาคารท่ีเชากอนสิ้นสุดอายุสัญญาการเชาจํานวนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งขอใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนจํานวน ๑๓ ตารางวา  
ในราคาตารางวาละ ๗๐,๐๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๙๑๐,๐๐๐ บาท แตเม่ือครบกําหนดหกสิบวัน 
นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับคําอุทธรณ ผูฟองคดียังไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหกําหนดคาทดแทนที่ดิน คาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
คาทดแทนการขนยายใหแกผูเชาอาคารและคาจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือใหแกผูฟองคดีเพ่ิม 
พรอมดอกเบี้ย  ตอมา ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวา ที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนเม่ือทําการรังวัดและ
คํานวณเนื้อที่ใหมแลว คิดเปน ๑๒ ตารางวา และมีที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน ๑๒ ตารางวา 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ในการกําหนดคาทดแทนคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ สามารถ 
นําราคาของอสังหาริมทรัพยแปลงหนึ่งมาอางอิงกําหนดคาทดแทนใหกับอสังหาริมทรัพย 
ที่ถูกเวนคืนได โดยทําการเปรียบเทียบสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน 
กับอสังหาริมทรัพยที่ใชอางอิงแลวพิจารณาปรับราคาคาทดแทนใหเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวามีที่ดินขางเคียงของผูฟองคดีคือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ มีราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๖ ตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
ซ่ึงสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินของผูฟองคดีที่มีราคาเพียงตารางวาละ ๒๙,๐๐๐ บาท  
อยูเกือบ ๒ เทา ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ดินแปลงดังกลาว จึงเปนราคาที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ สามารถนํามาอางอิงกับราคาที่ดินของผูฟองคดีไดตามนัยคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
สภาพและที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืนในแตละแปลงตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอราคาที่ดิน  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาสภาพและที่ตั้งของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ ซ่ึงมีลักษณะเปนที่รกรางวางเปลา
ยังไมมีการพัฒนา สวนที่ดินของผูฟองคดีมีการพัฒนาแลว และมีถนนที่สามารถใชรถยนต 
สัญจรไปมายังถนนสายหลัก เชน ถนนพหลโยธิน หรือถนนวิภาวดีรังสิต ได แมที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๓๓๐๔๔ จะติดคลองบางเขนซึ่งถือวาติดทางสาธารณะก็ตาม แตในปจจุบันประชาชน
ทั่วไปหรือแมแตประชาชนที่อยูอาศัยบริเวณคลองบางเขนเองก็มิไดใชคลองบางเขนในการ
สัญจรไปมาดังเชนทางสาธารณะทั่วไป  ดังน้ัน ปจจัยที่วาที่ดินของผูฟองคดีไมติดทางสาธารณะ
จึงมิใชปจจัยที่จะทําใหที่ดินของผูฟองคดีมีราคาต่ํากวาที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ แตอยางใด  
นอกจากน้ี ยังไมปรากฏวาคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณาถึงความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีจะไดรับอันเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑ 
วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แตอยางใด กรณี 
จึงเปนการใชดุลพินิจกําหนดคาทดแทนที่ยังไมเหมาะสม เม่ือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ 
มิไดมีสภาพและทําเลที่ตั้งแตกตางหรือดีไปกวาที่ดินของผูฟองคดีในสาระสําคัญอันจะทําให
ไดรับเงินคาทดแทนสูงกวาที่ดินของผูฟองคดี  ดังนั้น คาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีที่เหมาะสม
และเปนธรรมจึงควรเปนตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท เชนเดียวกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๐๔๔ 
และปรับเพ่ิมคาทดแทนตามสภาพการใชประโยชนใหอีกรอยละ ๒๐ เน่ืองจากผูฟองคดี 
ใชประโยชนที่ดินเปนที่อยูอาศัย รวมเปนคาทดแทนตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เม่ือที่ดินของ 
ผูฟองคดีถูกเวนคืนทั้งหมดจํานวน ๑๒ ตารางวา จึงเปนเงินคาทดแทนที่ดินจํานวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
ผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนที่ดินไปแลวจํานวน ๓๘๒,๘๐๐ บาท จึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
ที่ดินเพ่ิมอีกจํานวน ๓๓๗,๒๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิไดรับนับแตวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ อันเปนวันที่ผูถูกฟองคดีไดวางเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนของ 
ผูฟองคดีไวกับธนาคารออมสิน สาขาดินแดง แตโดยที่ผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ย
นับถัดจากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เปนตนไปจนกวาชําระเสร็จ จึงกําหนดใหตามคําขอ
ของผูฟองคดี 
   สําหรับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนนั้น เม่ือที่ดินของผูฟองคดีมีเน้ือที่  
๒๔ ตารางวา ถูกเวนคืนจํานวน ๑๒ ตารางวา คงเหลือที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนอยูเพียง  
๑๒ ตารางวา และไมสามารถใชประโยชนในที่ดินเปนที่พักอาศัยไดดังเชนปกติทั่วไป ผูฟองคดี
จึงมีสิทธิรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนหรือซ้ือที่ดินสวนที่เหลือไดตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง๘  
                                                            

๘ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ตองเวนคืนที่ดินแปลงใดแตเพียงบางสวนถาเน้ือที่ดินสวนที่เหลืออยูน้ันนอยกวายี่สิบหาตารางวา 

หรือดานหน่ึงดานใดนอยกวาหาวา และท่ีดินสวนที่เหลืออยูน้ันมิไดติดตอเปนผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอ่ืนของเจาของเดียวกัน 
หากเจาของรองขอใหเจาหนาท่ีเวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือดวย 

ในกรณีที่มีการจัดซ้ือท่ีดินใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 
 
๙๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดมีคําขอ 
ใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนรวมไปในหนังสืออุทธรณเงินคาทดแทนยื่นตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ซ่ึงมิไดเปนเจาหนาที่เวนคืนตามกฎหมาย และไมปรากฏวาหลังจากนั้นผูฟองคดีไดมีคํารอง
ขอใหเจาหนาที่เวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือแตอยางใด คําขอใหจัดซ้ือที่ดินดังกลาว 
จึงมีลักษณะเปนการอุทธรณตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ อันเปนคนละขั้นตอนกับการขอใหเจาหนาที่เวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดิน
สวนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  อยางไรก็ตาม เห็นวา
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะเจาหนาที่เวนคืน มีหนาที่ตามมาตรา ๒๗ 
วรรคหนึ่ง๑๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ตองแจงสิทธิ 
และหนาที่ดังกลาวในกระบวนการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบตามความจําเปนแกกรณี ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จึงควรแจงสิทธิดังกลาวใหผูฟองคดีทราบไปพรอมกับหนังสือแจงกําหนดการเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพยลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เพราะผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบอยูแลววาที่ดิน
ของผูฟองคดีสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีจํานวนไมถึงยี่สิบหาตารางวา สวนผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เม่ือไดรับหนังสืออุทธรณซ่ึงมีคําขอใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนรวมอยูในคําขอ 
ทายอุทธรณดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณยอมตองทราบวาผูฟองคดี
ไดยื่นคําขอใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนโดยผิดหลงและไมรูวาตองยื่นคําขอดังกลาว
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ควรตองแจงหรือแนะนําใหผูฟองคดีไปยื่นคําขอ 
ใหถูกตองตอไป  ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไมอาจอางเหตุที่ผูฟองคดียื่นคําขอ 
ใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนไมถูกตองมาปฏิเสธความรับผิดได กรณีจึงตองถือวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับคํารองขอใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนแลวในวันที่ผูฟองคดี 

                                                            
๙ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 
มาตรา ๒๕ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผูใดไมพอใจในราคาของอสังหาริมทรัพยหรือจํานวนเงิน

คาทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับน้ัน 
ภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือจากเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ใหมารับเงินคาทดแทนดังกลาว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๒๗ ใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปน
แกกรณี 

ถาคําขอหรือคําแถลงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลงอันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรู  
หรือความเลินเลอของคูกรณี ใหเจาหนาท่ีแนะนําใหคูกรณีแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตอง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๗๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีหนังสืออุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองกระทําการจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือ
ดังกลาวของผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมทําการซ้ือที่ดินตามคําขอของผูฟองคดี จึงเปน
กรณีไมดําเนินการตามหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตอง
กระทําการซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจํานวน ๑๒ ตารางวา ของผูฟองคดีตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ โดยราคาที่ดินที่จัดซ้ือจะตองเปน 
ราคาเดียวกับราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ ชําระเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นเปนเงิน ๓๓๗,๒๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในแตละชวงเวลา 
ของตนเงินดังกลาว นับแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ และให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทําการจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดี
จํานวน ๑๒ ตารางวา ในราคาเทากับราคาคาทดแทนที่ดิน โดยใหทําการจัดซ้ือใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๖) 
 

   เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนเปนที่ดินที่ถมแลว
ระดับถนน  ความเสียหายจากคาถมดินจึงถือเปนผลโดยตรงจากการเวนคืน  
การพิจารณาราคาเงินคาทดแทนที่ ดินแปลงดังกลาวในอัตราราคาเทากับที่ ดิน 
แปลงที่เปนที่วางยังไมถม จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม 
แกเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืน 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตําบลออเงิน (ทาแรง) อําเภอ
บางเขน กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ ๑ ไร ๑/๑๐ ตารางวา ซ่ึงถูกเวนคืนบางสวนเปนจํานวนเนื้อที่ 
๑๕๓ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่เขตบึงกุม 
เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ มีมติใหกําหนดคาทดแทนที่ดิน โดยใชบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยฯ  
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใชอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ โดยกําหนด 
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีในราคาตารางวาละ ๕,๑๐๐ บาท คิดเปนเงิน ๗๘๐,๓๐๐ บาท  
และกําหนดเงินคาทดแทนไมยืนตนเปนเงิน ๑,๔๒๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๘๑,๗๒๐ บาท   
ซ่ึงผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนตามจํานวนขางตนแลว แตเห็นวาไมเปนธรรม โดยอางวาที่ดิน
ของผูฟองคดีพัฒนาแลว โดยมีการถมดินระดับถนนตางจากท่ีดินบริเวณขางเคียง อีกทั้ง 
ยังตั้งอยูในทําเลท่ีเจริญแลว มีมูลคาในการพัฒนาทางธุรกิจ จึงมีหนังสืออุทธรณจํานวนเงิน 
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คาทดแทนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอเพ่ิมเปนตารางวาละ 
๒๕,๐๐๐ บาท แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล ในระหวางการแสวงหาขอเท็จจริงของ 
ศาลปกครองชั้นตนปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัยอุทธรณใหเพ่ิมเงินคาทดแทนที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีจากตารางวาละ ๕,๑๐๐ บาท เปนตารางวาละ ๑๑,๕๐๐ บาท แตผูฟองคดี 
ยังคงไมพอใจเนื่องจากเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดพิจารณาใหเงินคาทดแทนในสวนของการ 
ถมที่ ดินแกผูฟองคดี ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาทดแทนดินถมเปนเงินจํานวน ๑๑๔,๔๖๓.๘๓ บาท พรอมดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารออมสินนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ มีผลใชบังคับเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามภาพถายที่ดินที่ถูกเขตทางแปลงของผูฟองคดี 
ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถายไวในชวงเวลาที่ดําเนินการเวนคืน เห็นไดวา ที่ดินของ 
ผูฟองคดีเปนที่วางถมแลวระดับถนน ประกอบกับผูฟองคดีชี้แจงวาหลังจากที่ดินถูกเวนคืนแลว
ไมมีการเขาทําประโยชนหรือปรับปรุงที่ดินอีกแตอยางใด  นอกจากน้ี จากภาพถายสภาพ
ปจจุบันของแปลงที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่ผูฟองคดีนําสงตามคําส่ังศาลเห็นไดวา  
ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีสภาพถมแลวระดับถนน โดยมีการวางแทงคอนกรีตขนาดใหญ
สําหรับใชในการกอสรางทางพิเศษบนที่ดินแปลงดังกลาว ซ่ึงการที่มีแทงคอนกรีตขนาดใหญ 
วางอยูบนที่ดินโดยไมทรุดเอียงยอมแสดงใหเห็นไดวาที่ดินอัดแนนแข็งแรง สามารถรองรับ
นํ้าหนักของแทงคอนกรีตขนาดใหญได นาเชื่อไดวาเกิดจากการทับถมมาเปนเวลานานแลว   
อีกทั้ง จากการตรวจสอบสภาพที่ดินแปลงพิพาทโดยพนักงานคดีปกครองและคูกรณีตามคําส่ังศาล
เม่ือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ปรากฏวา ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนเนื้อที่ ๒๔๗๑/๑๐ ตารางวา 
มีสภาพถมแลวระดับถนนเต็มพ้ืนที่ โดยมีนํ้าทวมขังจํานวนสองจุดเน้ือที่ประมาณ ๓ ตารางเมตร 
และ ๑ ตารางเมตร บริเวณดานทายแปลงติดแนวเขตที่ดินซึ่งเปนที่ลุมต่ํา กรณีจึงนาเชื่อไดวา 
ในขณะที่มีการเวนคืนนั้น ที่ดินของผูฟองคดีมีสภาพเปนที่วางถมแลวระดับถนน สวนการท่ี 
แบบแสดงขอมูลรายละเอียด สภาพทําเลที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเขตทางพิเศษรายของผูฟองคดีระบุวา 
เปนที่วางยังไมถมนั้น เปนขอเท็จจริงที่ขัดแยงกับภาพถายที่ดินที่ถูกเขตทางของผูฟองคดี 
ที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดทําขึ้น และการที่พ้ืนที่สวนที่เหลือจากการเวนคืนบางสวน
เน้ือที่ประมาณตารางวาเศษเปนพ้ืนที่ลุมต่ํามีนํ้าทวมขัง ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
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ไดชี้แจงในขณะไปตรวจสภาพที่ดินวา การที่ที่ดินสวนใหญมีสภาพถมแลวระดับถนน ก็เน่ืองจาก
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดปรับเกลี่ยเพ่ือวางแทงคอนกรีตสําหรับกอสรางทางพิเศษ น้ัน เห็นวา  
ที่ดินแปลงพิพาทไดถมดินมาเปนเวลานาน ที่ดินบางสวนจึงอาจมีการยุบตัวลงต่ํากวาที่ดิน
บริเวณขางเคียง ทําใหเกิดนํ้าทวมขงั ขอกลาวอางของผูถกูฟองคดีที่ ๑ ที่อางวาที่ดินของผูฟองคดี
เปนที่วางยังไมถม จึงไมมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะรับฟงได 
   เม่ือขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา ที่ดินของผูฟองคดีเปนที่วางถมแลว โดยถม
สูงกวาที่ดินบริเวณขางเคียงประมาณ ๑ เมตร เม่ือที่ดินถูกเวนคืนเน้ือที่ ๑๕๓ ตารางวา รวมทั้ง
ดินถมในที่ดินสวนดังกลาวดวย จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากคาดินถม 
อันเปนผลโดยตรงจากการเวนคืน ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับเงินคาทดแทนอยางเปนธรรม 
ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ที่ใชบังคับในขณะที่เวนคืน จึงมีปญหาตองพิจารณาวา คาทดแทนที่ดินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
กําหนดใหแกผูฟองคดีน้ัน ไดรวมคาดินถมเขาไวดวยแลวหรือไม เห็นวา ตามตารางวิเคราะห
คะแนนคุณภาพปจจัยของแปลงที่ดินมาตรฐานติดถนนซอยเจริญดี ๑ ซ่ึงที่ดินของผูฟองคดี 
มีดานหนึ่งติดกับซอยดังกลาวกําหนดลักษณะที่ดินแปลงมาตรฐานโดยพิจารณาจาก ๔ ปจจัย 
ไดแก การพัฒนาพ้ืนที่ การใชประโยชน ถนนที่ดิน และการเขาถึง โดยในสวนของการพัฒนา
พ้ืนที่น้ัน ระบุวาเปนที่ดินต่ํากวาถนน แสดงใหเห็นวาที่ดินแปลงมาตรฐานติดถนนซอยเจริญดี ๑ 
เปนที่วางต่ํากวาถนน ประกอบกับเอกสารการประเมินมูลคาที่ดินแปลงมาตรฐานโดยวิธี 
ใหคะแนนคุณภาพปจจัยถวงน้ําหนักมูลคาที่ดินแปลงที่ดินมาตรฐานติดถนนซอยเจริญดี ๑  
และมูลคาตลาดที่ดินที่ถูกเวนคืนรับฟงไดวา ในการประเมินมูลคาที่ดินจะพิจารณาเฉพาะปจจัย
ความลึกของแปลงที่ ดินวาเกินกวาที่ ดินแปลงมาตรฐานระยะ ๔๐ เมตร หรือไมเทาน้ัน  
โดยไมปรากฏการพิจารณาปจจัยสภาพที่ดินวาเปนที่ดินถมแลวหรือไมอยางไร  นอกจากน้ี 
ขอเท็จจริงยังปรากฏวาในการวินิจฉัยอุทธรณกําหนดเงินทดแทนที่ดินใหแกผูอุทธรณรายอ่ืน  
ผูถูกฟองคดี ๒ ไดกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินที่มีสภาพเปนที่วางถมแลวเทากับที่ดินซึ่งเปน 
ที่วางยังไมถม กรณีจึงฟงไดวา การประเมินมูลคาที่ดินของกรมธนารักษ การพิจารณาอุทธรณ
เงินคาทดแทนที่ดินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดพิจารณา
โดยรวมคาดินถมเขาไวดวยตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลาวอาง  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มิไดกําหนดเงินคาทดแทนดินถมใหแกผูฟองคดีจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
   สําหรับเ งินค าทดแทนในสวนของดินถมที่ผูฟองคดีควรได รับ น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินของผูฟองคดีสูงกวาที่ดินแปลงขางเคียงที่ยังไมถมประมาณ  
๑ เมตร ซ่ึงที่ดินที่ถูกเวนคืนมีเน้ือที่ ๑๕๓ ตารางวา คิดเปนปริมาตรดินที่ใชในการถมจํานวน 
๖๑๒ ลูกบาศกเมตร ซ่ึงสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ประกาศ
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กําหนดราคาดินถมที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ณ แหลงจําหนายไมรวม
คาขนสงและภาษีมูลคาเพ่ิม ลูกบาศกเมตรละ ๑๕๐ บาท เม่ือรวมคาขนสงและภาษีมูลคาเพ่ิมแลว
พอประมาณไดวาคิดเปนราคาลูกบาศกเมตรละ ๑๘๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
ในสวนของดินถมเปนเงินจํานวน ๑๑๐,๑๖๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงิน 
คาทดแทนตามจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนด 
ในแตละชวงเวลาของตนเงินคาทดแทนจํานวนขางตน นับตั้งแตวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙  
อันเปนวันครบหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ทําสัญญาซ้ือขายเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๘/๒๕๕๖) 
 

   การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ พิจารณากําหนดเงิน 
คาทดแทนใหกับผูฟองคดีตามราคาประเมินทุนทรัพยฯ แตประการเดียว โดยไมได
พิจารณาราคาซื้อขายตามปกติในทองตลาด และมิไดพิจารณาเปรียบเทียบสภาพ 
และที่ตั้งที่ดินของผูฟองคดีกับที่ดินแปลงอ่ืนที่มีสภาพทําเลใกลเคียงกัน ไมวาจะเปน
เรื่องการเขาออกที่ดิน ความกวางของถนน ระยะหางจากถนนหลัก หรือการใชประโยชน 
ของที่ดิน  นอกจากน้ี ยังเปนการพิจารณากําหนดโดยรับฟงสภาพที่ดินของผูฟองคดี
คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง ยอมเปนการกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยไมชอบ
ดวยมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   ราคาประเมินทุนทรัพยฯ เปนเพียงหลักเกณฑประการหนึ่งที่จะตอง
นํามาพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑอ่ืน ๆ ซึ่งขอเท็จจริงตามคดีน้ีราคาประเมิน
ดังกลาวเปนการประเมินรายบล็อก โดยตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยฯ กําหนดราคา
ประเมินที่ดินที่อยูหางจากถนนในระยะ ๔๐ เมตร ราคาตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
สวนที่อยูหางจากถนนมากกวา ๔๐ เมตร ราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท  ทั้งน้ี ที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีอยูหางจากถนนมากกวา ๔๐ เมตร แตเม่ือพิจารณาสภาพ 
ทําเลที่ตั้งที่ดินของผูฟองคดีซึ่งเปนที่ดินแปลงใหญ อยูหางจากถนนสาธารณะไมไกล 
และมีทางเขาออกไปยังถนนสาธารณะไดสะดวก การกําหนดคาทดแทนจึงควรลดหลั่น
จากราคาประเมินทุนทรัพยฯ ของที่ดินที่อยูในระยะ ๔๐ เมตรดังกลาว โดยราคา 
ที่ลดหลั่นลงรอยละ ๒๐ ถือเปนคาทดแทนที่มีความสอดคลองกับสภาพทําเลที่ตั้ง 
ของที่ดินของผูฟองคดี 
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   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่ ๕๖๕๐ ตําบลบางรักนอย 
อําเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เน้ือที่ ๑๑ ไร ๒ งาน รูปที่ดินมีลักษณะเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาทอดยาวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต โดยที่ดินดานทิศตะวันออก
ติดถนนสาธารณะซึ่งเปนถนนลาดยางกวางประมาณ ๘ เมตร สวนตอนกลางที่ดินมีถนนสาธารณะ
กวาง ๕ เมตร ตัดผานกลาง  ตอมา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาบริเวณ
วัดนครอินทร และถนนเชื่อมตอสายติวานนท-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร ซ่ึงที่ดินของผูฟองคดี
ดานทิศตะวันตกอยูในแนวเขตเวนคืนบางสวนเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร ๓ งาน ๕๖ ตารางวา  
โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดราคาคาทดแทนที่ดินใหตามราคาประเมิน 
ทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๒ ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดี
ไดรับเงินคาทดแทนตามอัตราดังกลาวแลว เปนเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท แตยังไมพอใจในจํานวน
เงินคาทดแทน จึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขอเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมเปน
ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยในระหวางรอผลการพิจารณาอุทธรณ ผูฟองคดีไดไปดําเนินการ
จดทะเบียนแบงหักที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยแบงหักเปนทางสาธารณประโยชนและแบงแยกในนามเดิม  
หลังจากน้ัน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ของกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาอุทธรณของ 
ผูฟองคดีแลวเห็นวา ที่ดินของผูฟองคดีติดถนนซอยสาธารณะเชื่อมกับถนนรัตนาธิเบศร  
รถยนตเขา-ออกไดสะดวก จึงเพ่ิมเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเปนตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
แตกอนที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ ไดมีพระราชกฤษฎีกา 
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในสวนที่เก่ียวกับ 
การวินิจฉัยอุทธรณไปเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ของกระทรวงคมนาคมพิจารณาแลวเห็นวา ราคาคาทดแทน
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ของกระทรวงมหาดไทยยังไมไดพิจารณากรณีมีที่ดิน
เหลือและไดใชประโยชนจากการเวนคืน โดยเห็นวาที่ดินของผูฟองคดีสวนที่ถูกเวนคืนอยูนอก
ระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ที่ดินสวนที่เหลือไดประโยชนจากการเวนคืน จึงมีมติใหยืนราคาตามที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนด คือ ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวา 
ราคาคาทดแทนที่ดินที่กําหนดใหไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมใหแกผูฟองคดีในราคา 
ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
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   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ในการกําหนดคาทดแทนที่ ดินใหกับผูฟองคดี กรมทางหลวงชนบท  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองพิจารณาหลักเกณฑตามมาตรา ๒๑  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งหมดประกอบกัน  
และหากการเวนคืนนั้นทําใหที่ดินที่เหลือมีราคาสูงขึ้น ผูถูกฟองคดีทั้งสองก็สามารถนําราคา 
ที่สูงขึ้นน้ันหักออกจากเงินคาทดแทนที่กําหนดใหผูฟองคดีได เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 
แกผูฟองคดีและสังคม 
   เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในการกําหนดเงินคาทดแทนใหกับผูฟองคดี 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๒ ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท โดยไมปรากฏวาไดมีการนําราคาซ้ือขาย
ตามปกติในทองตลาดมาพิจารณากําหนดเงินคาทดแทน อีกทั้งในการพิจารณาสภาพและที่ตั้ง
ที่ดินของผูฟองคดีก็ไมมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาพและที่ตั้งของที่ดินแปลงอื่น ๆ ไมวา
จะเปนเรื่องการเขา-ออกที่ดิน ความกวางของถนน ระยะหางจากถนนหลัก และการใชประโยชน
ของที่ดิน เน่ืองจากหากพิจารณาสภาพและที่ตั้งที่ดินของผูฟองคดีซ่ึงมีสภาพเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
ติดถนน คสล. กวาง ๕ เมตร สามารถใชรถยนตเขา-ออกไปยังถนนรัตนาธิเบศรได กับที่ดิน 
ของนาง อ. ซ่ึงเปนที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินของผูฟองคดี แตที่ตั้งไมติดทางสาธารณะ และ 
การเขา-ออกที่ดินใชทางเดินเทาคันสวนเปนทางเขา-ออกจากที่ดินสูทางสาธารณะ กรณีจึงเห็น
ไดอยางชัดเจนวา ที่ดินของผูฟองคดีมีสภาพและที่ตั้งของที่ดินดีกวาที่ดินของนาง อ. อยางมาก 
แตคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กลับกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงในราคา
เทากัน  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาว  
กลับระบุวาที่ดินของผูฟองคดีไมติดกับทางสาธารณประโยชน ซ่ึงไมตรงกับสภาพที่แทจริง 
ของที่ดิน กรณีจึงยังถือไมไดวาคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ไดพิจารณากําหนด 
คาทดแทนใหกับผูฟองคดีตามหลักเกณฑทั้งหมดตามที่มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ กําหนดไว ประกอบกับในชั้นการพิจารณาอุทธรณของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ  ของกระทรวงคมนาคม  ไมปรากฏขอเท็จจริงว า 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ดังกลาวไดพิเคราะหวาเงินคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดี 
ควรมีราคาตารางวาละเทาใด และการที่ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนไดรับประโยชนจากการ
เวนคืนนั้น ไดรับประโยชนเพ่ิมอยางไร เม่ือนํามาหักกลบลบกันแลวผูฟองคดีควรไดรับ 
คาทดแทนที่เปนธรรมแกผูฟองคดีและสังคมเทาใด  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา 
คาทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดใหกับผูฟองคดีเหมาะสมและ 
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เปนธรรมแลว จึงเปนการกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ไมครบถวนตามหลักเกณฑ
ตามที่มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ กําหนดเชนเดียวกัน 
   สําหรับประเด็นวาเงินคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีควรเปนเทาใดน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏหลักฐานวา ในบริเวณใกลเคียงที่ดินของผูฟองคดีมีการซ้ือขายที่ดินกัน
ตามปกติในทองตลาดในวันหรือกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาฯ หรือไม กรณีจึงตอง 
พิจารณาคาทดแทนจากปจจัยอ่ืน ๆ ตามที่มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฯ กําหนด  ดังน้ัน เม่ือที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีอยูทางดานทิศตะวันตก
จากถนนกลางที่ดิน ซ่ึงที่ดินสวนนี้เม่ือหักถนนดังกลาวออกแลวคงเหลือเน้ือที่ ๔ ไร ๓ งาน 
๓๔๔/๑๐ ตารางวา และสวนที่ถูกเวนคืนอยูหางจากถนนกลางที่ดินมากกวา ๔๐ เมตร ซ่ึงตาม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดราคาประเมินที่ดิน 
ติดซอยรถยนตเขาไดระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท สวนนอกระยะ ๔๐ เมตร 
ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ประกอบกับคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ไดกําหนด 
คาทดแทนที่ดินใหกับที่ดินของนาง อ. แปลงที่อยูติดกับที่ดินของผูฟองคดีออกเปน ๒ สวน  
โดยสวนของที่ดินที่อยูในระยะ ๔๐ เมตร กําหนดใหตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท สวนที่ดิน 
ที่อยูนอกระยะ ๔๐ เมตร กําหนดใหตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงเม่ือนํามาพิจารณาเทียบเคียง 
กับสภาพที่ดินของผูฟองคดีแลวจะเห็นไดวา แมที่ดินของผูฟองคดีสวนที่ถูกเวนคืนจะอยูนอกระยะ 
๔๐ เมตร จากถนนซอยก็ตาม แตราคาคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีก็ไมควรมีราคาต่ํากวา
ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท มากนัก เน่ืองจากราคาประเมินทุนทรัพยฯ เปนเพียงหลักเกณฑหน่ึง
ที่ตองนํามาพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ อ่ืน ๆ ตามที่ กําหนดไว ในมาตรา ๒๑ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ อีกทั้งราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่นํามา
กําหนดคาทดแทนใหกับผูถูกเวนคืนตามโครงการนี้ เปนการประเมินรายบล็อก มิใชการประเมิน
รายแปลงหรือเฉพาะแปลง ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ดังกลาว จึงยังมิไดพิจารณาปจจัยตาง ๆ 
ของที่ดินที่ถูกเวนคืน  ดังน้ัน การกําหนดคาทดแทนจึงควรลดหลั่นจากราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
ของที่ดินที่อยูในระยะ ๔๐ เมตร ดวย ราคาคาทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ 
ของกระทรวงมหาดไทย ไดวินิจฉัยเพ่ิมใหกับผูฟองคดีเปนราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท  
ซ่ึงลดหลั่นจากราคา ๑๕,๐๐๐ บาท ลงรอยละ ๒๐ จึงเปนการพิจารณาจากสภาพของที่ดิน  
การใชประโยชน รวมถึงเปรียบเทียบสภาพที่ดินของที่ดินแปลงอ่ืนที่มีสภาพทําเลใกลเคียง 
กอนที่จะเพิ่มคาทดแทนใหกับผูฟองคดี อันเปนการกําหนดคาทดแทนที่มีความสอดคลอง 
กับสภาพทําเลที่ตั้งของที่ดินของผูฟองคดีแลว 
 



 
 
๙๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   สําหรับปญหาวาที่ ดินสวนที่ เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดีซ่ึงมี 
ราคาสูงขึ้น จะตองนําราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินคาทดแทนหรือไม เพียงใด น้ัน เห็นวา  
แมจะยังไมมีพระราชกฤษฎีกาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณกรณีที่ดินมีราคาสูงขึ้น
ตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ก็ตาม 
แตเน่ืองจากกฎหมายมีเจตนารมณที่จะใหนําราคาที่ดินที่สูงขึ้นมาหักออกจากคาทดแทน  
เพ่ือความเปนธรรมแกสังคม ศาลจึงมีอํานาจนําราคาที่สูงขึ้นนั้นมาหักออกจากเงินคาทดแทนได 
โดยจะตองพิจารณาในสวนของความเสียหายอ่ืน ๆ ที่ผูฟองคดีไดรับจากการถูกเวนคืนประกอบดวย  
ดังน้ัน เม่ือตามรายงานการพิจารณากําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ  
ของกระทรวงคมนาคม ปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดคาทดแทนใหกับผูถูกเวนคืนรายอ่ืน 
ที่มีที่ดินซึ่งเดิมเปนที่ดินไมติดถนนสาธารณะ การคมนาคมใชทางน้ํา โดยภายหลังจากถูกเวนคืน
ที่ดินที่เหลือไมไดประโยชนจากการเวนคืนราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท สวนที่ดินที่ไดประโยชน
จากการเวนคืนกําหนดราคาตารางวาละ ๘,๐๐๐ บาท จึงเห็นไดวา แมที่ดินกอนการเวนคืน 
จะไมติดถนนสาธารณะ แตหากภายหลังการเวนคืนที่ดินดังกลาวอยูติดกับถนนที่สรางใหม 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ก็พิจารณาลดคาทดแทนจากการที่ที่ดินไดประโยชนจากการเวนคืน
ลงเพียงประมาณรอยละ ๒๐ ของคาทดแทนที่ดินที่กําหนดให  ดังน้ัน เม่ือที่ดินของผูฟองคดี 
ซ่ึงเดิมติดถนนสาธารณะอยูแลว และสามารถใชรถยนตเขา-ออกไปยังถนนรัตนาธิเบศรไดสะดวก 
การไดประโยชนจากการมีถนนตัดใหมยอมไมไดมีมากไปกวาที่ดินบริเวณติดคลองแตอยางใด 
ประกอบกับเม่ือพิจารณาการใชประโยชนในที่ดินดังกลาว จากเดิมที่ผูฟองคดีใชในการทําสวน 
แตภายหลังการเวนคืน สภาพที่ดินถูกแบงออกเปน ๒ แปลง แปลงละ ๑ ไรเศษ ที่ดินจึงมีสภาพ
ไมเหมาะสมที่จะใชประโยชนในการทําสวนเชนสภาพที่ดินเดิมกอนการเวนคืน และเม่ือพิจารณา
ประโยชนที่ผูฟองคดีไดรับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่ดินของผูฟองคดีภายหลังถูกเวนคืนแลว 
จึงเห็นวาเงินคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีราคาตารางวาละ ๑๒,๐๐๐ บาท เปนราคาที่เหมาะสม
และเปนธรรมแลว ไมสมควรลดเงินคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีลงอีก  ดังน้ัน เม่ือที่ดินของ 
ผูฟองคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๗ ตารางวา หรือ ๗๐๗ ตารางวา คิดเปนเงินคาทดแทน 
๘,๔๘๔,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนไปแลวจํานวน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท จึงคงเหลือ
เงินคาทดแทนในสวนที่เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท 
   สําหรับดอกเบี้ยจากเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวน้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดตกลงทําสัญญาซื้อขายที่ดินกับผูฟองคดีโดยชัดแจง แตไดมีการ
ทําสัญญารับเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนฯ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ โดยมี
ขอตกลงจายเงินงวดที่ ๑ เม่ือผูรับเงินคาทดแทนไดนําโฉนดที่ดินไปยื่นคําขอรังวัดแบงแยกที่ดิน 
ตอพนักงานเจาหนาที่แลว งวดที่ ๒ เม่ือผูรับเงินคาทดแทนไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๘๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเวนคืนใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียบรอยแลว และผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะจายเงินคาทดแทนไมยืนตนใหแกผูฟองคดีเม่ือไดมีการลงนามในสัญญาน้ีแลว จึงถือไดวา
สัญญารับเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนดังกลาว เปนสัญญาซ้ือขายที่ ดิน 
ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๐๑๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ และ 
เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการจายเงินคาทดแทนการเวนคืนที่ดินเม่ือใด กรณีจึงตองถือวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองจายเงินคาทดแทนการเวนคืนที่ ดินใหกับผูฟองคดีใหเสร็จสิ้น 
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ อันเปนวันครบกําหนด ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับดอกเบ้ียจากเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้น
จํานวน ๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารออมสิน 
ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา แตไมเกินรอยละ ๗ .๕ ตอป  
ตามคําขอของผูฟองคดี นับแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
   พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเงิน 
๔,๗๐๔,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละชวงเวลา แตไมเกินอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๖) 
 

   เม่ือในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนฯ มีเพียงที่ดินที่มีสภาพแตกตางกับที่ดินของผูฟองคดีและมิไดตั้งอยูใกลเคียงกัน
เทาน้ัน ที่มีการซื้อขาย จึงเปนกรณีที่ไมปรากฏวามีราคาซื้อขายที่ดินกันตามปกติ 
                                                            

๑๑-๑๒ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๑๐ ในระหวางใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ ใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 

จากเจาหนาที่มีอํานาจตกลงซ้ือขาย และกําหนดจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนจากเจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อดําเนินการจัดซ้ือและจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยดังกลาวตอไป แตจะใหราคาหรือคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวเกินกวาราคาเบ้ืองตนที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไวไมได 

ในกรณีที่สามารถตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่จะถูกเวนคืนตามวรรคหน่ึงได แตไมอาจตกลงกันไดในเร่ือง 
จํานวนเงินคาทดแทน หากเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายจะขอรับเงินคาทดแทนตามราคาเบ้ืองตน 
ที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไวไปกอน โดยสงวนสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ ก็ใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาท่ีดําเนินการทําสัญญา โดยมีเงื่อนไขดังกลาว แลวจายคาทดแทนไปกอนได 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการตกลงซ้ือขายอสังหาริมทรัพยกันไดตามมาตรา ๑๐ ใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินคาอสังหาริมทรัพยดังกลาวทั้งหมดใหแกเจาของ หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ทําสัญญาซ้ือขาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๙๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามที่ เปนอยู ในวันใชบังคับ 
พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน การที่หนวยงานทางปกครองกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดีตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๙ ตําบลบางขุนกอง 
(บานจีน) อําเภอบางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี เน้ือที่ ๑ ไร สภาพที่ดินเปนที่สวน 
ติดคลองบางนายไกร สิ่งปลูกสรางมีสภาพเปนบานไมชั้นเดียว ใตถุนสูง เน้ือที่ ๖๕.๗๕ ตารางเมตร 
การเขาออกติดทางเดินเทาปูดวยแผนคอนกรีตและคันดินออกสูทางลาดยางประมาณ ๕๓๐ เมตร  
ตอมา ที่ดินและสิ่งปลูกสรางของผูฟองคดีทั้งสองถูกเวนคืนบางสวนเนื้อที่ ๒๙๐ ตารางวา  
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่อําเภอบางบัวทอง  
อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดใชราคาประเมิน 
ทุนทรัพยฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนแนวทางในการกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน  
โดยกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีใหในราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท ที่ดิน 
ถูกเวนคืน ๒๙๐ ตารางวา เปนเงิน ๗๓๓,๕๗๕ บาท เงินคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
เปนเงิน ๔๒๐,๖๖๑ บาท คาร้ือและขนยายทรัพยสินเปนเงิน ๑๖,๒๙๐ บาท และเงินคาทดแทน
ตนไมยืนตนเปนเงิน ๑๔๐,๙๖๙ บาท ผูฟองคดีทั้งสองไมพอใจเงินคาทดแทนดังกลาว จึงไดอุทธรณ
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวา ไมปรากฏหลักฐาน
วามีการซ้ือขายกันในวันหรือกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาของที่ดินกลุมน้ีหรือใกลเคียง 
ที่มีราคาสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ และราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาเพ่ือประโยชน
แกการเสียภาษีบํารุงทองที่ก็มีราคาต่ํากวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ จึงเห็นควรนําเอาราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเปนเกณฑในการกําหนดคาทดแทน
ที่ดิน เม่ือที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองมีสภาพที่ดินเปนที่สวนและที่พักอาศัยอยูติดคลองบางนายไกร 
ราคาคาทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดใหราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท 
จึงเหมาะสมแลว สวนเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง คาร้ือและขนยายทรัพยสิน และคาเชาบาน
ระหวางปลูกสรางใหม คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดกําหนดใหโดยใชวิธีถอดแบบ
โดยคํานึงถึงสภาพและทําเลที่ตั้งของอาคาร คาวัสดุกอสราง คาแรง การหักคาเสื่อมตามสภาพ
ประเภทและอายุของอาคาร คาอํานวยการ คาดอกเบ้ีย คากําไร คาภาษี (Factor F) เพ่ิมให  
และคิดคาร้ือถอน คาขนยายวัสดุกอสราง และกําหนดคาร้ือและขนยายทรัพยสินใหแกผูฟองคดี
ทั้งสองเปนเงิน ๑๖,๒๙๐ บาท จึงเปนราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมแลว สวนคาเชาบาน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๘๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระหวางปลูกสรางบานใหมน้ัน เห็นวาผูฟองคดีทั้งสองมีเวลามากพอท่ีจะไปหาที่อยูใหมไดกอนที่
จะทําการรื้อถอนบานหลังเดิม จึงไมกําหนดคาทดแทนในสวนนี้ให  ตอมา ไดมีพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนผลใหอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโอนไปเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสองแลวเห็นชอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหกรมทางหลวงชนบท (กรมโยธาธิการและผังเมือง เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) อธิบดี
กรมทางหลวงชนบท (อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาทดแทนเพิ่มใหแกผูฟองคดีทั้งสองเปนเงิน ๑,๓๙๓,๔๐๕ บาท 
พรอมดอกเบี้ย รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๒๒๙,๔๔๗.๙๖ บาท 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ 
เวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ มีการซ้ือขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๔ ตําบลบางขุนกอง  
(บางราวนกฝงใต) อําเภอบางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี เน้ือที่ ๑ ไร ๑ งาน ๔๑ ตารางวา 
ในราคาตารางวาละ ๗,๓๙๓.๗๑ บาท ซ่ึงที่ดินดังกลาวเปนที่ดินในกลุมที่ ๒ สภาพที่ดิน 
เปนที่สวน ติดทางลูกรังที่ยังไมไดแบงหักและที่แบงหักเปนทางสาธารณประโยชนแลว รถยนต 
เขา-ออกได และตั้งอยูหางจากท่ีดินของผูฟองคดีทั้งสองไปทางทิศตะวันตก ๑,๐๖๑ เมตร  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหกับที่ดินแปลงดังกลาว 
ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท ในขณะที่ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองเปนที่ดินในกลุมที่ ๔  
สภาพที่ดินเปนที่สวนและที่พักอาศัย ติดคลองบางนายไกร รถยนตเขา-ออกไมได การเขาออก 
ตองใชทางเดินเทา จึงเห็นไดวา สภาพที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองกับที่ดินตามโฉนดที่ดินที่มี 
การซ้ือขายดังกลาว มีสภาพที่ดินที่แตกตางกัน และมิไดตั้งอยูใกลเคียงกัน กรณีจึงไมอาจ 
นําราคาซ้ือขายที่ดินแปลงดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีทั้งสองได การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ คณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิไดนําราคาซ้ือขายที่ดินแปลงดังกลาวมาประกอบ 
การพิจารณา จึงชอบดวยมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดเงินคาทดแทน
ที่ดินที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท ตามราคาประเมิน 
ทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงชอบดวยกฎหมาย เหมาะสม และเปนธรรมแลว  



 
 
๙๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   สวนกรณีที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนนั้น เม่ือภายหลังการเวนคืน ที่ดิน 
สวนที่เหลือฝงติดคลองบางนายไกร เน้ือที่ประมาณ ๑๑๐ ตารางวา ไดเปลี่ยนรูปเปนสามเหลี่ยม 
มีสภาพการใชที่ดินสวนที่เหลือลดลง ประกอบกับหากผูฟองคดีทั้งสองจะปลูกสรางที่อยูอาศัยใหม
ตองปลูกสรางอยูตรงคอสะพานขามคลองบางนายไกร อันเปนแหลงกอใหเกิดมลภาวะ 
ทางอากาศและมลภาวะทางเสียง ที่ดินสวนที่เหลือจึงไมเหมาะสมที่จะใชอยูอาศัยอีกตอไป  
ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นดวย 
ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ซ่ึงเปนเงิน
คาทดแทนคนละสวนกันกับเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดกําหนดเงินคาทดแทนในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
และผูฟองคดีทั้งสองก็มิไดอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือขอใหกําหนดเงินคาทดแทนในสวนนี้
เพ่ิมเติมแตอยางใด ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือ 
จากการเวนคืนมีราคาลดลงนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมจําตองชําระเงิน 
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
   สําหรับการกําหนดเงินคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางน้ัน ขอเท็จจริง
ปรากฏวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดกําหนดเงินคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
โดยวิธีการถอดแบบ และใชคาดัชนีราคาวัสดุกอสรางที่กําหนดโดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย 
กระทรวงพาณิชย ของเดือนมีนาคม ๒๕๓๙ ที่มีคา K เทากับรอยละ ๑.๐๔๔ มิใชคา K  
ของเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ อันเปนวันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ พิจารณากําหนด
เงินคาทดแทนโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางใหแกผูฟองคดีทั้งสอง กรณีจึงเปนการกําหนดเงิน 
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ไมชอบดวยกฎหมาย ไมเหมาะสมและเปนธรรมตามมาตรา ๑๘๑๓  
                                                            

๑๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๑๘ เงินคาทดแทนน้ัน ใหกําหนดใหแกบุคคลดังตอไปน้ี 
(๑) เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงที่ดินที่ตองเวนคืน 
(๒) เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่ร้ือถอนไมได ซ่ึงมีอยูในที่ดินที่ตองเวนคืนน้ันในวันใชบังคับ 

พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือไดปลูกสรางข้ึนภายหลังโดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ 
(๓) ผูเชาที่ดิน โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นในท่ีดินที่ตองเวนคืน แตการเชาน้ันตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 

ซ่ึงไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือไดทําข้ึนภายหลังโดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่  
และการเชาน้ันยังมิไดระงับไปในวันที่เจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ไดเขาครอบครองท่ีดิน โรงเรือน  
หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว แตเงินคาทดแทนในการเชาน้ีพึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริงโดยเหตุที่ตองออกจากที่ดิน 
โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวกอนสัญญาเชาระงับ 

(๔) เจาของตนไมยืนตนที่ข้ึนอยูในที่ดินในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ 
(๕) เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่ ร้ือถอนได ซ่ึงมีอยูในที่ดินที่ตองเวนคืนน้ัน ในวันใชบังคับ 

พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ แตตองไมเปนผูซ่ึงจําตองร้ือถอนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวไปเมื่อไดรับแจง 
จากเจาของที่ดิน เงินคาทดแทนตาม (๕) น้ีพึงกําหนดใหเฉพาะคาร้ือถอน คาขนยาย และคาปลูกสรางใหมเทาน้ัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๙๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ และเม่ือดัชนีราคาวัสดุกอสราง 
ของเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ มีคา K เทากับรอยละ ๑.๐๕๔ การกําหนดเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสราง
ใหแกผูฟองคดีทั้งสองจึงตองเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่คํานวณไวเปนเงินจํานวน ๒๒,๔๗๘.๕๑ บาท 
   สวนการกําหนดเงินคาทดแทนการร้ือและขนยายทรัพยสินน้ัน เม่ือปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดเงินคาทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและขนยายทรัพยสิน รวมทั้ง
คาแรงงานกรรมกรขนของใหแกผูฟองคดีทั้งสองตามหลักเกณฑขององคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ อันเปนราคาที่หนวยงานราชการและกระทรวงคมนาคมใชเปนเกณฑในการกําหนด
เงินคาทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและขนยายทรัพยสิน และถือเปนราคามาตรฐานที่เชื่อถือได 
การกําหนดเงินคาทดแทนการรื้อและขนยายทรัพยสินใหแกผูฟองคดีทั้งสองเปนเงินจํานวน 
๑๖,๒๙๐ บาท จึงเปนเงินคาทดแทนที่ชอบดวยกฎหมาย เหมาะสม และเปนธรรมตามมาตรา ๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ 
   สําหรับการกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย 
เม่ือไดวินิจฉัยไวในตอนตนแลววา ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีสภาพไมเหมาะสมที่จะใช
ปลูกสรางที่อยูอาศัยใหม ผูฟองคดีทั้งสองจึงตองยายออกจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือไปหา 
ที่อยูอาศัยแหงอ่ืน โดยหากผูฟองคดีทั้งสองปลูกสรางที่อยูอาศัยใหมตามแบบเดิมซ่ึงเปนบานไม
ชั้นเดียว ใตถุนสูง เน้ือที่อาคาร ๖๕.๗๕ ตารางเมตร จะสามารถหาที่อยูอาศัยแหงใหมและ 
ปลูกสรางใหแลวเสร็จดังเดิมไดภายในระยะเวลาไมเกินหกเดือน โดยในระหวางการรื้อถอน 
สิ่งปลูกสรางเพ่ือไปปลูกสรางในที่ดินแหงอ่ืน ผูฟองคดีทั้งสองไมอาจพักอาศัยอยูในบานไดอีกตอไป 
ผูฟองคดีทั้งสองจึงไดรับความเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยตั้งแตวันที่เริ่มทําการ
ร้ือถอนจนแลวเสร็จ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดใหจายเงินคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
เปน ๒ งวด โดยงวดแรกจะจายใหเม่ือร้ือโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืน
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรองขอรับเงินคาทดแทน  ดังนั้น  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองชําระเงินคาทดแทนสําหรับความเสียหาย 
ที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยจากเดิมหกเดือนเพ่ิมขึ้นอีกสามเดือนรวมเปนเกาเดือนใหแก 
ผูฟองคดีทั้งสอง อันไดแก คาเชาบานเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเปนเงินคาทดแทนจํานวน 
๔๕,๐๐๐ บาท จึงจะเปนราคาคาทดแทนที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูฟองคดีทั้งสอง 
   พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระเงินคาทดแทน 
สิ่งปลูกสรางเพ่ิมขึ้นเปนเงิน ๒๒,๔๗๘.๕๑ บาท และชําระเงินคาทดแทนความเสียหาย 
                                                                                                                                                                          

(๖) บุคคลผูเสียสิทธิในการใชทาง วางทอนํ้า ทอระบายนํ้า สายไฟฟา หรือส่ิงอื่นซ่ึงคลายกันผานที่ดินที่ตองเวนคืนน้ัน
ตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในกรณีที่บุคคลเชนวาน้ันไดจายคาทดแทน 
ในการใชสิทธิดังกลาวใหแกเจาของที่ดินที่ตองเวนคืนแลว 



 
 
๙๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยเปนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๖๗,๔๗๘.๕๑ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน นับแต
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนวันที่ตองจายเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
ทั้งสอง ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖) 
 

   ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
มีผลใชบังคับในป พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ นําราคา 
ซื้อขายที่ดินที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืน ประกอบกับขอเท็จจริง 
ยังฟงไดวามีการพิจารณาสภาพทําเลที่ตั้งของที่ดิน รวมถึงพิจารณาแผนที่ผังเมือง 
ตลอดจนเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนแลว ซึ่งปรากฏวาที่ดินของผูฟองคดี 
เปนที่ดินแปลงใหญมีเน้ือที่ถึง ๗ ไร ๑ งาน ๔ ตารางวา จึงไดกําหนดราคาเงินคาทดแทน
การเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีเปน ๒ ราคา ตามระยะหางจากถนนซอยสาธารณประโยชน
เชนน้ี ถือไดวาเปนการกําหนดราคาคาทดแทนโดยชอบดวยกฎหมายแลว สําหรับราคา
ซื้อขายที่ดินแปลงท่ีผูฟองคดีอางตอศาลนั้น เน่ืองจากเปนการซื้อขายกันในเวลา 
ภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามคดีน้ี 
มีผลใชบังคับถึงหน่ึงปเศษ จึงไมอาจนํามาเทียบเคียงเปนราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ 
ในทองตลาดฯ เพื่อกําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีได 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๓๘ 
ตําบลบางปลา (บางโฉลง) อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ เน้ือที่ ๗ ไร ๓ งาน 
๔ ตารางวา ซ่ึงที่ดินดังกลาวถูกเวนคืนทั้งแปลงพรอมสิ่งปลูกสราง (บอเลี้ยงปลา) และไมยืนตน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลบางโฉลง ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี และตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณากําหนดคาทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสอง
สําหรับที่ดินสวนที่อยูติดถนน ซอยสาธารณประโยชน ระยะ ๔๐ เมตร ราคาคาทดแทนตารางวาละ 
๕,๐๐๐ บาท และที่ดินที่อยูถัดออกไป ตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท คิดเปนเงินคาทดแทนที่ดิน
ทั้งสิ้น ๑๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท คาทดแทนบอเลี้ยงปลาจํานวน ๑ บอ เปนเงิน ๑๖๘,๘๔๐.๖๐ บาท  
และคาทดแทนตนไมยืนตนจํานวน ๓ รายการ เปนเงิน ๕,๖๐๐ บาท รวมเปนเงินทีผู่ฟองคดีทั้งสอง
ไดรับทั้งสิ้น ๑๔,๒๔๒,๔๔๐.๖๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสองไดรับเงินคาทดแทนดังกลาวแลว 
แตไมพอใจ จึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตไมไดรับแจงผล 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๙๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การพิจารณาอุทธรณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวา การกําหนด
ราคาคาทดแทนที่ดินไมถูกตองและไมเปนธรรม เน่ืองจากที่ดินบริเวณใกลเคียงกับที่ดิน 
ของผูฟองคดีทั้งสองที่ไมไดถูกเวนคืน มีการซื้อขายกันในราคาไรละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
การกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองจึงเปนการกําหนดโดยไมไดพิจารณา 
ถึงราคาซื้อขายตามปกติในทองตลาด  นอกจากนั้น การเวนคืนที่ดินยังทําใหผูฟองคดีทั้งสอง 
ซ่ึงเคยประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลา มีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตองปราศจาก
อาชีพเน่ืองจากตองสูญเสียที่ดินที่ใชในการเพาะเลี้ยงปลา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ 
ตามลําดับ) รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมใหแกผูฟองคดีทั้งสองเปนเงิน 
๑๘,๓๗๓,๙๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย รวมทั้งใหชําระเงินคาทดแทนความเสียหายจากการ 
ขาดประโยชนในการประกอบอาชีพเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
กําหนดราคาเบื้องตนฯ วา ในการกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหแกผูฟองคดีทั้งสองและเจาของที่ดิน
รายอ่ืนน้ัน คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณาราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกลเคียง
กับที่ดินที่ถูกเวนคืนที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ  
สาขาบางพลี ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ จํานวน ๗ แปลง ราคาของท่ีดิน 
ที่มีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใชอยูในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงป  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพิจารณาสภาพทําเลที่ตั้งของที่ดิน เชน เปนที่ดินติดถนนเทพารักษ ที่ดิน 
ติดถนนบางนา-ตราด รวมถึงพิจารณาแผนที่ผังเมืองซึ่งเปนพ้ืนที่ เ พ่ือการอุตสาหกรรม 
และพ้ืนที่เพ่ือเกษตรกรรม ตลอดจนพิจารณาเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนแลว จึงมีมติ
กําหนดหลักเกณฑและราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยที่ ดินของผูฟองคดีทั้งสอง 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดราคาคาทดแทนแยกเปน ๒ ราคา คือ ที่ดิน 
สวนที่ติดถนน ซอยสาธารณประโยชน ระยะ ๔๐ เมตร เน้ือที่ ๒ งาน กําหนดราคาคาทดแทนให
ไรละ ๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเปนเงินคาทดแทนจํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสวนที่ตอจากที่ดินสวนแรก เน้ือที่ ๗ ไร ๑ งาน ๔ ตารางวา กําหนด
ราคาคาทดแทนใหไรละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท คิดเปนเงินคาทดแทน
จํานวน ๑๓,๐๖๘,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนที่ดินทั้งสิ้นจํานวน ๑๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท  
กรณีจึงเห็นไดวาคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ ไดกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินใหแก 
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ผูฟองคดีทั้งสองโดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ตามที่มาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติใหตองคํานึงถึงแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ราคาซ้ือขายที่ดินที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองที่มีการจดทะเบียน 
ซ้ือขาย ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงอาจนํามาเทียบเคียงวาเปนราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของที่ดิน
ของผูฟองคดีทั้งสองตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยที่ที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองมีเน้ือที่ถึง ๗ ไร ๓ งาน ๔ ตารางวา 
ซ่ึงถือวาเปนที่ดินแปลงใหญ การท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดราคาคาทดแทน
ที่ดินแปลงดังกลาวโดยแยกเปน ๒ ราคา จึงไมอาจถือไดวาเปนการใชดุลพินิจกําหนดราคา 
คาทดแทนที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมเปนธรรมแตอยางใด สวนที่ผูฟองคดีทั้งสองอางวา 
ที่ ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสองมีราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดราคาไรละ  
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยอางสัญญาซ้ือขายที่ดินที่ไดมีการจดทะเบียน
ซ้ือขาย ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ น้ัน 
เห็นวา การซ้ือขายที่ดินแปลงดังกลาวเปนการซื้อขายกันในเวลาภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใชบังคับถึงหน่ึงปเศษ กรณีจึงไมอาจ
นําราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกลาวมาเทียบเคียงวาเปนราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด
ของที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวได 
   สําหรับคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการที่ผูฟองคดีทั้งสองจะตองออกจาก
ที่ดินที่ถูกเวนคืน น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกําหนดคาทดแทนบอเลี้ยงปลา
บนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองจํานวน ๑ บอ เปนเงิน ๑๖๘,๘๔๐.๖๐ บาท จึงรับฟงเปนที่ยุติวา  
ผูฟองคดีทั้งสองไดประกอบกิจการเลี้ยงปลาขาย อันเปนการประกอบการงานอันชอบดวยกฎหมาย
อยูในที่ดินแปลงดังกลาว เม่ือที่ดินแปลงดังกลาวถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผูฟองคดีทั้งสอง 
ยอมจะตองหยุดการประกอบกิจการเลี้ยงปลา และหากประสงคจะประกอบกิจการเลี้ยงปลาขาย
ตอไป ก็ตองใชเวลาระยะหนึ่งเพ่ือซ้ือหรือเชาที่ดินจากผูอ่ืนที่มีเน้ือที่มากพอที่จะใชขุดบอเลี้ยงปลา
ที่มีปริมาตรเทาเดิม ดําเนินการขุดบอเลี้ยงปลา จัดหาปลามาเลี้ยงและอนุบาลปลาใหโตจนมีขนาด
ที่จะจับมาขายได ในระหวางระยะเวลาดังกลาวผูฟองคดีทั้งสองตองสูญเสียรายไดจากการขายปลา 
กรณีจึงเห็นไดชัดวาผูฟองคดีทั้งสองไดรับความเสียหายจากการที่ตองออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืน 
จึงชอบที่จะไดรับคาทดแทนสําหรับความเสียหายเชนวาน้ีตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ โดยคาทดแทนความเสียหายดังกลาวเปนคาทดแทนคนละสวนกัน
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กับคาทดแทนบอเลี้ยงปลาซึ่งถือเปนคาทดแทนส่ิงปลูกสรางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกําหนดและ
ชําระใหแกผูฟองคดีทั้งสองไปแลว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา บอเลี้ยงปลาของผูฟองคดีทั้งสอง 
มีขนาด ๘,๔๔๒.๐๓ ลูกบาศกเมตร ที่ผูฟองคดีทั้งสองอางวาตนจับปลาสลิดที่เลี้ยงไวในบอ 
มาขายมีรายไดสุทธิเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเปนขออางที่สมเหตุสมผล แมจะไมไดนําเสนอ
พยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุนขออางดังกลาว  นอกจากน้ี ยังเห็นวาหากผูฟองคดีทั้งสองประสงค 
จะประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการเลี้ยงปลาโดยใชบอเลี้ยงปลาในปริมาตรเดิมเพ่ือใหมีรายไดสุทธิ
ตอเดือนในจํานวนใกลเคียงกับจํานวนเดิม จําตองใชเวลาในการจัดซ้ือหรือเชาที่ดินของผูอ่ืน 
ที่มีเน้ือที่เพียงพอแกการขุดบอเลี้ยงปลาตามปริมาตรเดิม และใชเวลาขุดบอเลี้ยงปลาตลอดจน 
หาปลามาเลี้ยงในบอและอนุบาลปลาใหโตจนมีขนาดที่จับขายไดเปนเวลาประมาณ ๑๒ เดือน  
นับแตวันที่ตองออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืน จึงเห็นสมควรกําหนดความเสียหายเนื่องจากการท่ี 
ผูฟองคดีทั้งสองตองหยุดประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการเลี้ยงปลาสลิดขายใหผูฟองคดีทั้งสอง 
ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนเวลา ๑๒ เดือน คิดเปนเงินคาทดแทนสําหรับความเสียหาย
ดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชอบที่จะชําระเงินจํานวนดังกลาว
ใหแกผูฟองคดีทั้งสองในวันเดียวกันกับวันที่ชําระคาทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน 
คือ วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ดังนั้น ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยของตนเงิน
จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน
ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละชวงเวลาในจํานวนเงินคาทดแทนดังกลาว นับแต
วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เปนตนไป จนกวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะชําระเงินคาทดแทนในจํานวน
ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวใหแกผูฟองคดีเสร็จสิ้น  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสองระบุมาในคําฟองวา
ขอใหจายดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งสองในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินตามจํานวนที่ตองมี
การชําระตามคําพิพากษา นับแตวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  จึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จายเงินคาทดแทนความเสียหายจากการที่ผูฟองคดีทั้งสองตองออกจากอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้น
อีกจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง พรอมทั้งดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย 
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแตละ
ชวงเวลา แตไมเกินอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นับแตวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๐ จนกวาจะชําระเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสองเสร็จสิ้น โดยใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๗๓/๒๕๕๘) 
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   ในการกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน แมจะฟงไดวาเปนการ
กําหนดโดยคํานึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด ราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
สภาพและท่ีตั้งของที่ดินแตละแปลงตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเขตพ้ืนที่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ รวมถึงความเสียหายท่ีผูถูกเวนคืนไดรับแลว 
ก็ตาม แตการแบงที่ดินที่ถูกเวนคืนออกเปน ๒ ประเภท คือ ที่ดินแปลงเล็กและที่ดิน
แปลงใหญ แลวกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินแตละประเภทดังกลาวใหมีราคาแตกตางกัน 
โดยที่ดินแปลงเล็กจะไดคาทดแทนมากกวาที่ดินแปลงใหญ ทั้งที่ที่ดินทั้ง ๒ ประเภท
ดังกลาวตางก็ตั้ งอยู ในบริเวณเดียวกันเชนน้ี  ถือเปนการกําหนดคาทดแทนที่ 
ไมสมเหตุสมผล กอใหเกิดความลักลั่นและไมเปนธรรมแกเจาของที่ดินแปลงใหญ  
ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาที่ดินที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีเปนที่ดินแปลงใหญ มีถนนซอยผาน
หนาที่ดิน ตําแหนงที่ดินตั้งอยูใจกลางเมืองพัทยา อันเปนสภาพทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ
และมีแนวโนมของความเจริญสูง ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับเงินคาทดแทนที่ดินเทากับ
ที่ดินแปลงเล็กที่มีสภาพและท่ีตั้งที่ดินอยูในบริเวณเดียวกัน 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๓ ในตําบล 
หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เน้ือที่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา ถูกเวนคืนบางสวนตาม
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลหนองปรือ อําเภอ 
บางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๑ งาน ๖๗๕/๑๐ ตารางวา โดยคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนที่ดินใหผูฟองคดีในราคาตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท  
คิดเปนเงินคาทดแทนที่ ดินรวมเปนจํานวน ๑,๑๗๒,๕๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขอเพิ่มคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเปนราคาตารางวาละ 
๑๓,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนที่ดินจํานวน ๒,๑๗๗,๕๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณฯ พิจารณาแลวเห็นควรไมเพ่ิมคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนใหผูฟองคดี แตเห็นควร
กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีเน้ือที่ ๖๙๕/๑๐ ตารางวาใหเพ่ิมอีก 
ในตารางวาละ ๑,๔๘๐ บาท ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ซ่ึงนายกเมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดจายเงินเพ่ิมดังกลาว
ใหแกผูฟองคดีแลว แตผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน
ดังกลาวยังไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) รวมกันชําระเงินคาทดแทนเพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๙๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑,๘๐๓,๔๑๘ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของจํานวนเงินดังกลาว นับแต 
วันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวา ในการกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินที่อยู 
ในแนวเขตที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ จะไดคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ 
ในทองตลาดของที่ดินดังกลาวในภาพรวม ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ของที่ดินแตละแปลง  
สภาพและท่ีตั้งของที่ดินแตละแปลงตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดคํานึงถึงความเสียหายของ 
ผูถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ แลวก็ตาม แตการที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดแบงที่ดินที่ถูกเวนคืน
ออกเปน ๒ ประเภท คือ ที่ดินที่มีเน้ือที่นอยกวา ๑๐๐ ตารางวา (ที่ดินแปลงเล็ก) กับที่ดิน 
ที่มีเน้ือที่ ๑๐๐ ตารางวาหรือมากกวา (ที่ดินแปลงใหญ) แลวกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน 
แตละประเภทดังกลาวใหคนละราคากัน โดยที่ดินแปลงเล็กจะไดคาทดแทนมากกวาที่ดิน 
แปลงใหญ ดังจะเห็นไดจากที่ดินที่ตั้งอยูในสวนที่ ๔ บริเวณถนนบุณยกัญจนาถึงถนนชัยพฤกษ ๑ 
ตั้งแตแปลงที ่๒๖๗/๑ ถึงแปลงที่ ๓๗๐ กําหนดเงินคาทดแทนทีดิ่นแปลงเลก็ใหในราคาตารางวาละ 
๙,๐๐๐ บาท สวนที่ดินแปลงใหญกําหนดคาทดแทนที่ดินใหตารางวาละ ๗,๐๐๐ บาท ทั้งที่ที่ดิน
แปลงเล็กและที่ดินแปลงใหญตางก็ตั้งอยูในบริเวณสวนที่ ๔ ถนนบุณยกัญจนาถึงถนนชัยพฤกษ ๑ 
เชนเดียวกัน กรณีจึงเปนการกําหนดคาทดแทนที่ไมสมเหตุสมผล กอใหเกิดความลักลั่นและ 
ไมเปนธรรมแกเจาของที่ดินแปลงใหญ และเม่ือพิจารณาสภาพทําเลที่ตั้งที่ดินของผูฟองคดีแลว
เห็นไดวา ที่ดินพิพาทมีถนนซอยผานดานหนาที่ดิน กวางประมาณ ๔ เมตร ไมใชที่ดินไมมี
ทางออกดังที่ผูถูกฟองคดีกลาวอาง  อีกทั้ง ตําแหนงที่ตั้งที่ดินก็ตั้งอยูใจกลางเมืองพัทยา จึงมี
สภาพทําเลท่ีตั้งที่มีศักยภาพและมีแนวโนมของความเจริญสูง ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับเงิน 
คาทดแทนที่ดินเทากับที่ดินแปลงเล็กที่มีสภาพและที่ตั้งที่ดินอยูในบริเวณเดียวกัน คือ ในราคา
ตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท 
   ในสวนของคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคา
ลดลงนั้น เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดีมีเน้ือที่  
๖๙๕/๑๐ ตารางวา มีความลึกนอยกวา ๒๐ เมตร รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนเปนสี่เหลี่ยมดานไมเทา
ตั้งอยูในโซนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม จึงมีสภาพทําเลที่ตั้งที่ดินไมเหมาะสมท่ีจะปลูกสราง



 
 
๙๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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อาคารพาณิชยหรือที่อยูอาศัยใหไดประโยชนสูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน และไมเหมาะสม 
ที่จะใชประโยชนอยางอ่ืน ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดีจึงมีราคาลดลงอันเปนผล
โดยตรงจากการถูกเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับเงินคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน
อันมีราคาลดลงดังกลาวดวย แตราคาของที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่ลดลงน้ัน คงมิใช 
มีเพียงแตราคาประเมินทุนทรัพยฯ เทาน้ัน แมแตราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด 
ของที่ดินตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือราคาที่ใกลเคียงกับราคา
ดังกลาวก็ยอมจะลดลงตามไปดวย การท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามขอเสนอ 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ ใชราคาประเมินทุนทรัพยฯ ของท่ีดินซึ่งผูถูกฟองคดี 
ทั้งสามยอมรับวาต่ํากวาราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดเปนฐานในการคํานวณเงิน 
คาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงน้ัน ยังไมอาจถือวาเปนการ
กําหนดเงินคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดี
อยางเปนธรรมแลว แตชอบที่จะใชราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืน
ตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือราคาคาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนซ่ึงใกลเคียงกับราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ
ในทองตลาดของที่ดินเปนฐานในการคํานวณ  ดังน้ัน ในการคํานวณเงินคาทดแทนสําหรับที่ดิน
สวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลง จึงตองใชราคาคาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน 
ราคาตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท เปนฐานในการคํานวณ และเม่ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน
ของผูฟองคดีมีราคาลดลงในอัตรารอยละ ๓๗ ของเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน คิดเปน
เงินคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงตารางวาละ ๓,๓๐๐ บาท 
ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีจํานวนเน้ือที่ ๖๙๕/๑๐ ตารางวา คิดเปนเงินคาทดแทนสําหรับ
ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงเปนเงินจํานวน ๒๓๑,๔๓๕ บาท เม่ือรวมกับ 
เงินคาทดแทนที่ดินจํานวน ๑,๕๐๗,๕๐๐ บาท ผูฟองคดีควรไดรับเงินคาทดแทนทั้งสิ้นจํานวน 
๑,๗๓๘,๙๓๕ บาท เม่ือผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนไปแลวจํานวน ๑,๒๗๕,๓๖๐ บาท  
จึงควรไดรับเงินคาทดแทนการเวนคืนเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท 
   ในสวนของดอกเบี้ยในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นนั้น เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชําระเงินคาทดแทนใหผูฟองคดีเพ่ิมขึ้น
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
และผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ีเม่ือวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับดอกเบี้ย 
ในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้นจํานวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท ตั้งแตวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จตามคําขอในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๙๙๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของธนาคารออมสิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนด 
แตจะตองไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป ตามคําขอของผูฟองคดี  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ 
   พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาทดแทนที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นอีกเปนเงินจํานวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด 
ของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน แตไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป  
ของเงินตนจํานวน ๔๖๓,๕๗๕ บาท นับแตวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๘/๒๕๕๘) 
 

   ในการกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนบางสวน เม่ือขอเท็จจริง
ฟงไดวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการเวนคืนอยางมีนัยสําคัญ การกําหนด 
เงินคาทดแทนโดยมิไดคํานึงถึงความเสียหายจากกการเวนคืนที่เจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนไดรับ ยอมไมอาจถือไดวาเปนการกําหนดคาทดแทนการเวนคืน 
ที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม  
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ไดตั้งโรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรง
บนที่ดินจํานวน ๓ แปลง ไดแก ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ 
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๙ ตําบลหวยปาหวาย อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ตอมา 
ที่ดินตามโฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ และโฉนดที่ ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ถูกเวนคืนบางสวน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลหวยปาหวาย 
อําเภอพระพุทธบาท ตําบลหนองบัว ตําบลสรางโศก ตําบลบานครัว อําเภอบานหมอ ตําบล 
หัวปลวก ตําบลทาชาง ตําบลพระยาทด ตําบลบานยาง ตําบลง้ิวงาม ตําบลตนตาล ตําบลเริงราง 
ตําบลศาลารีไทย อําเภอเสาไห ตําบลบานธาตุ ตําบลสองคอน ตําบลเตาปูน อําเภอแกงคอย 
ตําบลหวยบง ตําบลบานแกง ตําบลผ้ึงรวง ตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
และตําบลดาวเรือง ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕  
ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ เห็นวา ราคาประเมินทุนทรัพยฯ มีราคาสูงกวา 
ราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด จึงมีมติใหกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินตามราคา 
ประเมินทุนทรัพยฯ โดยที่ดินในบริเวณที่มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ต่ํากวาไรละ ๘๐,๐๐๐ บาท 
ใหกําหนดคาทดแทนเปนไรละ ๘๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงที่ดินของผูฟองคดีที่ถูกเวนคืนมีราคาประเมิน
ทุนทรัพยฯ ต่ํากวาไรละ ๘๐,๐๐๐ บาท จึงไดรับการกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินใหไรละ 
๘๐,๐๐๐ บาท รวมถึงคาทดแทนอ่ืน ๆ เปนเงินทั้งสิ้น ๙๗๘,๐๓๕.๘๐ บาท ผูฟองคดีไดรับเงิน 
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คาทดแทนดังกลาวแลว แตไมพอใจในเงินคาทดแทนดังกลาว จึงยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) เพ่ือขอเพ่ิมเงินคาทดแทน รวมทั้งขอให
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ เวนคืนที่ดินสวนที่เหลือตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ดวย แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) อธิบดีกรมชลประทาน 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
รวมกันชําระเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพย และคาทดแทนความเสียหายทางธุรกิจใหแก 
ผูฟองคดีรวมเปนเงินทั้งสิ้น ๙๔,๖๘๖,๑๕๔.๘๗ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝากประจําของธนาคารออมสินของตนเงินดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ใหแกผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาในการพิจารณากําหนดคาทดแทนการเวนคืน 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดพิจารณาราคาซ้ือขายตามปกติในทองตลาด 
ของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา แตพบวา 
ไม มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ ดินในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนวันที่ ใชบังคับ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงอาศัยหลักเกณฑ 
ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เพ่ือกําหนดราคา 
ที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด โดยพิจารณาราคาที่ผูขายไดแจงตอกรมที่ดินในบริเวณใกลเคียง
กอนวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ และหลีกเลี่ยงราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นกอนพระราชกฤษฎีกา
ใชบังคับหรือทําสัญญาในราคาท่ีสูงกวาปกติ และเพื่อใหทราบแนวโนมของราคาที่มีการซ้ือขายกัน
ตามปกติในทองตลาด จึงไดตรวจสอบราคาซื้อขายที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดสระบุรี สาขาแกงคอย ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ 
รวมทั้งราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงป พ.ศ. ๒๕๒๔ และราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบกับไดพิจารณาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย ตลอดจนเหตุและวัตถุประสงคของ
การเวนคืนแลวเห็นวา ราคาประเมินทุนทรัพยฯ มีราคาสูงกวาราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ 
ในทองตลาด จึงมีมติใหกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินตามราคาประเมินทุนทรัพยฯ สําหรับที่ดิน 
ในบริเวณที่มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ต่ํากวาไรละ ๘๐,๐๐๐ บาท ใหกําหนดคาทดแทนเปนไรละ 
๘๐,๐๐๐ บาท เม่ือที่ดินของผูฟองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ 
มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ไรละ ๕๐,๐๐๐ บาท และมีราคาซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดไรละ 
๖๘,๒๒๘ บาท การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดราคาคาทดแทนที่ดิน 
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ตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงใหแกผูฟองคดีราคาไรละ ๘๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๐๐ บาท 
ซ่ึงเปนการกําหนดราคาคาทดแทนที่ ดินใหแกผูฟองคดีสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ  
ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใชบังคับ  อีกทั้ง ยังสูงกวาราคาซื้อขายกันตามปกติ 
ในทองตลาดของที่ดินตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว กรณีจึงเปนการ
กําหนดราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด
ของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา ราคาประเมิน
ทุนทรัพยฯ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มี
การตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ในวันที่มีการใชบังคับพระราชกฤษฎีกา 
สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย น้ัน ตลอดจนเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนแลว 
   อยางไรก็ตาม ที่ดินทั้งสองแปลงของผูฟองคดีมิใชที่ดินวางเปลา แตเปนที่ดิน
ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดินดวยการถมดินสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร และไดใชที่ดินดังกลาว
ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตตามวัตถุประสงคของผูฟองคดีแลว เม่ือที่ดินทั้งสองแปลงดังกลาว
ถูกเวนคืนบางสวน โดยท่ีดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๗ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๕ ไร ๑ งาน  
๔๘ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๗ ไร ๘๒ ตารางวา รวมเนื้อที่
ทั้งสิ้น ๑๒ ไร ๒ งาน ๓๐ ตารางวา หรือคิดเปน ๕,๐๓๐ ตารางวา คิดเปนรอยละ ๕๑.๔๗ ของเนื้อที่
ทั้งหมด จึงเห็นไดวา ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการเวนคืนอยางมีนัยสําคัญ  ดังน้ัน  
การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีโดยมิได
คํานึงถึงความเสียหายจากการเวนคืนที่ผูฟองคดีไดรับ จึงยังไมถือวาเปนการกําหนดคาทดแทน
การเวนคืนที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับคาทดแทนความเสียหาย
จากการเวนคืนอีกรอยละ ๕๐ ของราคาคาทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ 
กําหนดใหคือจากราคาตารางวาละ ๒๐๐ บาท เปนตารางวาละ ๓๐๐ บาท  นอกจากน้ัน
ขอเท็จจริงยังฟงไดเปนยุติวา ผูฟองคดีไดเสียคาใชจายในการถมดินลงบนที่ดินทั้งสองแปลง 
ที่ถูกเวนคืนในราคาตารางวาละ ๒๕๒ บาท ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับเงินคาถมที่ดินซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งของคาทดแทนสิ่งปลูกสรางอีกดวย  ดังนั้น เงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับ  
จึงคิดเปนเงินทั้งสิ้น ๕๕๒ บาท เม่ือที่ดินทั้งสองแปลงถูกเวนคืนเปนจํานวนเน้ือที่ทั้งสิ้น ๑๒ ไร 
๒ งาน ๓๐ ตารางวา หรือ ๕,๐๓๐ ตารางวา คิดเปนเงินคาทดแทนที่ผูฟองคดีควรไดรับในสวนนี้ 
เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๒,๗๗๖,๕๖๐ บาท เม่ือผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนที่ดินไปแลวเปนเงิน 
๑,๐๐๖,๐๐๐ บาท จึงชอบที่จะไดรับเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๑,๗๗๐,๕๖๐ บาท 
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   สําหรับกรณีการกํ าหนดคาทดแทนโรงเรือนและสิ่ งปลูกสร าง น้ัน  
จะตองคํานึงถึงดัชนีราคาคาวัสดุกอสรางและคาแรงงาน ณ ปที่มีการกําหนดราคาทดแทน 
สิ่งปลูกสราง  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ มีมติใหกําหนดราคาคาทดแทน
โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ โดยนําบัญชีมาตรฐานราคาคาร้ือยายประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ของฝายสถาปตยกรรม สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัด
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มาใชเปนเกณฑในการกําหนดราคาคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง 
รวมทั้งกําหนดราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกําหนดราคาคาทดแทน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางใหแกผูฟองคดีโดยมิไดคํานึงถึงดัชนีราคาคาวัสดุกอสรางและ
คาแรงงาน ณ ปที่มีการกําหนดราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสราง อันเปนการกําหนดราคาคาทดแทน
โรงเรือนและส่ิงปลูกสรางใหแกผูฟองคดีโดยไมถูกตองตามกฎหมาย  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏตามคําชี้แจงของผูถูกฟองคดีทั้งสี่วาไดคํานวณราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน
ตามดัชนีราคาวัสดุกอสรางและคาแรงในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ซ่ึงใชบังคับอยูในวันที่มีการกําหนดราคาคาทดแทนส่ิงปลูกสรางใหแก 
ผูฟองคดี ปรากฏวา ราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสรางและคาทดแทนรื้อยายในที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๑๖๑๗ สําหรับบานพักคนงานจํานวน ๕ แถว รวม ๒๗ หอง คิดเปนเงิน ๔๐๖,๗๙๕.๒๖ บาท 
เพ่ิมขึ้นจากราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่กําหนดใหแกผูฟองคดีจํานวน ๒,๖๒๔.๓๓ บาท  
สวนคาบอนํ้า จํานวน ๒ บอ ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ เปนเงินจํานวน ๔๐๑,๖๓๕.๘๐ บาท 
เทากับราคาคาทดแทนที่กําหนดใหผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับคาทดแทนสิ่งปลูกสราง
เพ่ิมขึ้นอีกเปนเงินจํานวน ๒,๖๒๔.๓๓ บาท 
   สําหรับปญหาวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือของผูฟองคดี
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ จํานวน ๘๑ ตารางวา หรือไมเพียงใด น้ัน เม่ือภายหลังจากการเวนคืน
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ ของผูฟองคดี ถูกแบงออกเปน ๒ แปลง โดยสวนที่อยู 
ทางทิศเหนือของที่ดินดังกลาวมีเน้ือที่ ๘๑ ตารางวา และมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม มีดานหนึ่ง
ของที่ดินยาว ๖.๘๖๑ เมตร หรือ ๓.๔๓ วา โดยไมอยูติดตอกับที่ดินแปลงอ่ืนของผูฟองคดี  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะตองจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดิน
ดังกลาว  ทั้งน้ี ตามที่มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ 
กําหนดในราคาตารางวาละ ๕๕๒ บาท คิดเปนเงินจํานวน ๔๔,๗๑๒ บาท 
   พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้น
เปนเงินจํานวน ๑,๗๗๐,๕๖๐ บาท และคาทดแทนสิ่งปลูกสรางเพ่ิมขึ้นจํานวน ๒,๖๒๔.๓๓ บาท 
รวมทั้งใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๖๑๘ เน้ือที่ 
๘๑ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๕๕๒ บาท คิดเปนเงินจํานวน ๔๔,๗๑๒ บาท พรอมดอกเบี้ย
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ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสิน
ประกาศกําหนดในแตละชวงเวลาในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น นับแตวันฟองคดีเปนตนไป จนกวา 
จะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๘) 
 

  ๑.๓.๒ คาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
 

   โดยที่มูลคาการกอสรางในแตละชวงเวลายอมมีราคาเปลี่ยนแปลงไป
ตามราคาตลาด  และโดยทั่วไปจะมีราคาเพิ่มสูงข้ึนเปนสวนใหญ   ดังน้ัน  การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ นําบัญชีมาตรฐานราคาคารื้อยายซึ่งจัดทําข้ึน 
โดยอาศัยขอมูลราคาวัสดุกอสรางกอนที่จะมีการจายคาทดแทนในการเวนคืนตามคดี
เปนระยะเวลาถึง ๔ ป มาเปนเกณฑในการกําหนดคาทดแทนใหแกผูฟองคดี จึงเปนการ
กําหนดคาทดแทนที่ไมเปนไปตามมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่บัญญัติใหกําหนดคาทดแทนโดยคํานึงถึงราคาซื้อขายกัน
ตามปกติในทองตลาดตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา ซึ่งกรณีตามคดีน้ี
ควรนําดัชนีราคาวัสดุกอสรางประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประกาศโดยสํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย มาพิจารณาประกอบการกําหนดคาทดแทน 
ส่ิงปลูกสรางที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดี 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ ๓ ไร ๒ งาน  

๙๑ ตารางวา ในตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกเวนคืนบางสวนตาม 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่ตําบลทุงปรัง ตําบลเสาเภา 
ตําบลฉลอง ตําบลเทพราช และตําบลเปลี่ยน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนจํานวนเนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๓๘ ตารางวา รวมถึงตนไมและไมผล สิ่งปลูกสรางบานไมสองชั้น 
โรงเรือนทั่วไป โรงรถและศาลานั่งเลน ผลจากการเวนคืนทําใหที่ดินสวนที่เหลือของผูฟองคดีทั้งสอง
แบงออกเปนสองแปลง ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนทรัพยสิน 
ที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ดังน้ี ที่ดินเนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๓๘ ตารางวา เปนเงิน 
๒๙๕,๒๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๔๐๐ บาท คาทดแทนตนไมยืนตน ๓๐ ชนิด เปนเงิน 
๓๘๘,๗๕๐ บาท คาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางแบงเปนบานคร่ึงตึกคร่ึงไมสองชั้น 
เปนเงิน ๗๓๔,๗๙๓.๖๒ บาท โรงรถ เปนเงิน ๗๙,๕๓๗.๑๕ บาท โรงเรือนทั่วไป เปนเงิน 
๑๓๒,๖๙๕.๕๓ บาท และศาลานั่งเลนเปนเงิน ๔๘,๑๒๑.๑๕ บาท รวมเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสราง
ทั้งสิ้น ๙๙๕,๑๔๗.๔๕ บาท ผูฟองคดีทั้งสองไมพอใจจํานวนเงินคาทดแทนดังกลาว จึงอุทธรณ 



 
 
๑๐๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณพิจารณาแลวเพ่ิมเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสองเฉพาะตนมะพราวขนาดใหญ
จํานวน ๘ ตน เปนเงิน ๖,๘๐๐ บาท สวนกรณีทรัพยสินอ่ืนเห็นควรยืนตามราคาที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนด ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระคาทดแทนที่ดินเพ่ิม 
พรอมดอกเบี้ยเปนเงิน ๓๑๘,๗๓๕ บาท เงินคาทดแทนตนไมยืนตนพรอมดอกเบี้ยเปนเงิน 
๙๓๓,๗๘๕ บาท เงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางพรอมดอกเบี้ยเปนเงิน ๑,๔๓๙,๙๒๕ บาท  
เงินคาร้ือถอนและคาขนยายทรัพยสินพรอมดอกเบี้ยเปนเงิน ๓๐๗,๗๒๑ บาท รวมคาทดแทน 
ที่ผูฟองคดีทั้งสองขอเพ่ิมเปนเงิน ๒,๗๗๙,๑๓๒.๕๕ บาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ มีมติใหนํา

ราคาคาทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการจัดซ้ือและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน
กําหนดไวเพ่ือใชในการเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายกับเจาของที่ดินกอนมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนใชบังคับมากําหนดคาทดแทนที่ดินสําหรับการเวนคืนในครั้งน้ี  
โดยใหปรับคาทดแทนที่ดินใหสูงขึ้นเฉพาะหนวยที่ดินที่มีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ สูงกวา และไดกําหนดแบงที่ดินที่ถูกเวนคืนออกเปนโซน บล็อก 
และหนวย ตามการแบงโซนของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ  นอกจากนี้ ยังไดเพิ่ม
ระยะหางจากถนนจากเดิม ๔๐ เมตร เปน ๑๐๐ เมตร ซ่ึงที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองอยูติดกับ 
ทางหลวงชนบท สายบานไสสับ-บานปลักปลา หางจากจุดตัดกับทางหลวงชนบทสายบานน้ําฉา-
บานหัวแรด ประมาณ ๑๐๐ เมตร ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากแผนที่และบัญชีกําหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพยฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว ปรากฏวาไดมีการกําหนดใหที่ดิน 
ที่ติดถนนสายบานนํ้าฉา-บานหัวแรด ระยะ ๔๐ เมตร มีราคาประเมินตารางวาละ ๓๗๕ บาท 
หรือไรละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ดินตําบลเทพราช อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรอบป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงสํานักประเมินราคาทรัพยสิน 
กรมธนารักษ ไดชี้แจงตอศาลวา ไดกําหนดหนวยที่ดินติดถนนสายบานนํ้าฉา-บานหัวแรด  
ระยะ ๔๐ เมตร ประเมินราคาตารางวาละ ๓๗๕ บาท หรือไรละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท สวนที่ดิน 
ติดถนนสายบานไสสับ-บานปลักปลา ที่ดินติดถนน ซอยทาง รถยนตเขาออกไดระยะ ๔๐ เมตร 
ราคาประเมินตารางวาละ ๒๕๐ บาท หรือไรละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ดังนั้น การที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองในราคาตารางวาละ ๔๐๐ บาท  
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หรือไรละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท จึงเปนการกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองในอัตรา 
ที่สูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๖ และราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว 

  อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏวากอนการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสอง 
เปนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมดานไมเทา แตหลังการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองถูกแบงออกเปน  
๒ แปลง มีเน้ือที่ ๒ งาน ๗๕ ตารางวา และ ๑ ไร ๗๘ ตารางวา ซ่ึงแมวาที่ดินแปลงหนึ่งยังคง
ติดกับถนนทางหลวงชนบทสายบานไสสับ-บานปลักปลา แตการที่ที่ดินถูกแบงออกเปน 
สองแปลงและแตละแปลงมีขนาดเล็กลง ทําใหการใชประโยชนในที่ดินถูกจํากัดลงจากเดิม  
และที่ดินที่เหลืออีกแปลงหนึ่งกลายเปนที่ดินไมมีทางเขา-ออก สูทางหลวงชนบทสายดังกลาวได
ดังเดิม จึงถือไดวาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดีทั้งสองลดมูลคาลงอยางมาก  
ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองโดยไมได
กําหนดเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือที่มีราคาลดลงใหแกผูฟองคดีทั้งสองดวย จึงเปน 
การกระทําที่ไมชอบตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ สมควรกําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีทั้งสองตารางวาละ ๕๐๐ บาท  
โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาทดแทนเพ่ิมใหแกผูฟองคดีอีกตารางวาละ ๑๐๐ บาท  
เม่ือที่ดินถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๓๘ หรือ ๗๓๘ ตารางวา จึงคิดเปนเงินคาทดแทนที่ดิน
ทั้งสิ้น ๗๓,๘๐๐ บาท 

  สวนประเด็นเงินคาทดแทนตนไมยืนตนที่ถูกเวนคืน น้ัน เห็นวา การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําบัญชีรายละเอียดคาทดแทนตนไมและไมผลที่ถูกเขตชลประทาน 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุมัติหลักการเม่ือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๘ มาใชในการกําหนดเงิน 
คาทดแทนใหผูฟองคดีทั้งสองในการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเปนการกําหนดคาทดแทนที่ไมเปนไปตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ที่บัญญัติใหกําหนดเงินคาทดแทน 
โดยคํานึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา  
อีกทั้ง ยังไมเหมาะสมและไมเปนธรรมตอผูฟองคดีทั้งสอง เน่ืองจากการใชหลักเกณฑดังกลาว
กําหนดเงินคาทดแทนตนไมยืนตนยอมทําใหมูลคาของตนไมคลาดเคลื่อนไปจากมูลคาที่แทจริง
ในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพราะมูลคา
ของตนไมในแตละชวงเวลายอมมีราคาเปลี่ยนแปลงตามสภาพราคาตลาดในแตละป ประกอบกับ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองใหการวา เกณฑในการกําหนดคาทดแทนตนไมยืนตนไดพิจารณาถึง 
คาการลงทุน เชน คาตนพันธุ คาบํารุงรักษา และคาแรงงาน ตามขอมูลของกรมวิชาการเกษตร 
และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยซึ่งเปนราคาที่ใชสําหรับกําหนดเงินคาทดแทนในงาน



 
 
๑๐๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ชลประทานทั่วประเทศ กรณีจึงมีปญหาตองพิจารณาตอไปวา ผูฟองคดีทั้งสองควรไดรับ 
คาทดแทนตนไมยืนตนเพ่ิมขึ้นจํานวนเทาใด เม่ือพิจารณาจากบัญชีคาทดแทนตนไมเศรษฐกิจ 
ตนไมทั่วไป พืชลมลุก และธัญชาติ ที่เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชไดชี้แจงตอศาลปกครองชั้นตน
ตามที่ผูฟองคดีทั้งสองอางในคําอุทธรณแลว เห็นวา บัญชีดังกลาวคณะกรรมการพิจารณาที่ดิน
และทรัพยสินจังหวัดนครศรีธรรมราช สายสงไฟฟา ๑๑๕ กิโลโวลต ทุงสง-ลําภูรา ไดประชุม
พิจารณาเม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ เพ่ือใชในการกําหนดคาทดแทนตนไมใหแกเจาของ
ที่ดินที่ถูกเขตสายไฟฟาพาดผาน ซ่ึงการกําหนดคาทดแทนตนไมตามบัญชีดังกลาว ไดมีการนํา
คาพันธุ คาปลูก คาปุย คาดูแลรักษา ตลอดจนคาเสียโอกาสมาคํานวณตามหลักวิชาการเพ่ือหา
คาของตนไมแตละชนิด  นอกจากน้ี ยังไดนําขอมูลจากหนวยราชการอ่ืน เชน กรมสงเสริม
การเกษตร กรมชลประทาน กรมทางหลวง การทางพิเศษแหงประเทศไทย มาเปรียบเทียบดวย 
และกอนที่จะนําบัญชีดังกลาวไปใชก็ไดใหคณะกรรมการพิจารณาที่ดินและทรัพยสินจังหวัด
นครศรีธรรมราชพิจารณาเห็นชอบ ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวมีเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการผูมีความรูทางดานวิชาการเกษตรรวมเปนกรรมการอยูดวย  อีกทั้ง 
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดังกลาวใหความเห็นชอบใหใชบัญชีดังกลาวก็อยูในชวงปเดียวกับที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดกําหนดคาทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งสอง จึงเห็นวา 
บัญชีคาทดแทนตนไมเศรษฐกิจ ตนไมทั่วไป พืชลมลุกและธัญชาติดังกลาว เปนราคาที่เหมาะสม
และเปนธรรมตอผูฟองคดีทั้งสอง จึงใหนําบัญชีดังกลาวมากําหนดคาทดแทนตนไมยืนตนใหกับ 
ผูฟองคดีทั้งสอง 

  สําหรับประเด็นวาจํานวนตนไมยืนตนของผูฟองคดีทั้งสองที่มีอยูจริง  
มีจํานวนเทาใด น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีทั้งสองยื่นอุทธรณเงินคาทดแทน 
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ภายหลังจากที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ แลว  
ซ่ึงเม่ือไดรับคําอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสองเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดเขาไปตรวจนับ
จํานวนตนไมใหม เพ่ือเปนขอมูลนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ โดยผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองชี้แจงตอศาลวา ขณะตรวจนับจํานวนตนไมใหม บิดาของผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนตัวแทน
ของผูฟองคดีทั้งสองรวมอยูดวย แตมิไดโตแยงแตอยางใด และเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง
เจาหนาที่ไดแจงใหผูใหญบานหมูที่ ๒ ตําบลเทพราช และเจาของที่ดินขางเคียงทราบแลว  
จึงเชื่อไดวาเจาหนาที่ไดทําการตรวจนับจํานวนตนไมของผูฟองคดีทั้งสองดวยความระมัดระวัง
มากกวาปกติเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง อีกทั้ง เจาหนาที่ดังกลาวก็ไมไดเปน
ผูมีสวนไดเสียกับผูฟองคดีทั้งสอง สวนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสองอางจํานวนตนไมที่ไดทําการ 
ตรวจนับใหมพรอมไดแนบบันทึกซ่ึงมีพยานในชุมชนเปนผูรับรองนั้น เห็นวา บันทึกดังกลาว 
แมมีพยานลงลายมือชื่อ แตไมมีการลงวันที่วาไดมีการตรวจนับในวันใด และไมมีตัวแทนของ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๐๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขารวมตรวจนับดวย จึงไมมีนํ้าหนักพอที่จะสามารถนํามาใชอางอิงเปน
พยานหลักฐานได  ดังน้ัน การกําหนดเงินคาทดแทนตนไมยืนตนใหแกผูฟองคดีทั้งสองจึงกําหนด
ตามจํานวนที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจนับไวแลวและเพิ่มตนมะพราวจํานวน ๘ ตน 
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ รวมเปนคาทดแทนตนไมยืนตนจํานวน  
๓๐ ชนิด เปนเงิน ๔๑๐,๓๐๐ บาท แตเน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสองไดรับคาทดแทนตนไมยืนตนไปแลว
เปนเงิน ๓๙๕,๕๕๐ บาท จึงสมควรไดรับคาทดแทนตนไมยืนตนเพ่ิมอีกเปนเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท 

  สําหรับกรณีคาทดแทนโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางน้ัน เห็นวา การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดนําบัญชีมาตรฐานราคาคาร้ือยาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มากําหนดคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางใหกับผูฟองคดีทั้งสองในป พ.ศ. ๒๕๔๗  
เปนการกําหนดคาทดแทนที่ไมเปนไปตามมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฯ เชนกัน  อีกทั้ง ยังไมเหมาะสมและไมเปนธรรมตอผูฟองคดีทั้งสอง เน่ืองจากมูลคา
ของโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางจะคลาดเคลื่อนไปจากมูลคาที่แทจริงในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา 
เพราะมูลคาการกอสรางในแตละชวงเวลายอมมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาด และ
โดยทั่วไปจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นเปนสวนใหญ ซ่ึงเม่ือไดตรวจสอบดัชนีราคาวัสดุกอสราง ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประกาศโดยสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยแลว 
พบวาสูงกวาป พ.ศ. ๒๕๔๓ รอยละ ๑๙.๕ จึงควรนําดัชนีราคาวัสดุกอสรางที่สูงขึ้นดังกลาว 
มาประกอบการพิจารณาเพ่ิมคาทดแทนใหกับผูฟองคดีทั้งสอง โดยกําหนดคาวัสดุใหผูฟองคดี
ทั้งสองเพ่ิมอีกรอยละ ๑๙.๕ ตามดัชนีราคาวัสดุกอสรางในป พ.ศ. ๒๕๔๗  อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากผูถูกฟองคดีทั้งสองใหการวา คาวัสดุตามบัญชีมาตรฐานราคาคาร้ือยาย ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดโดยรวมคาแรงเขาไปดวย ราคาคาวัสดุตามบัญชีดังกลาวจึงมิใชเปนราคา
ของวัสดุเพียงอยางเดียว  ดังน้ัน การท่ีจะคํานวณเพิ่มคาวัสดุใหผูฟองคดีทั้งสองในอัตรา 
รอยละ ๑๙.๕ ตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้น จึงจําเปนตองคํานวณหาคาวัสดุที่แทจริงเสียกอน  
โดยการนําอัตราคาแรงซึ่งปกติทั่วไปจะมีอัตรารอยละ ๓๐ มาหักออกจากคาวัสดุตามบัญชี
มาตรฐานราคาคาร้ือยาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓ เม่ือคาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง 
ที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดใหแกผูฟองคดีทั้งสองเปนเงิน ๙๐๔,๖๗๙.๕๐ บาท 
หักคาแรงรอยละ ๓๐ จึงเหลือคาวัสดุที่แทจริง ๖๓๓,๒๗๕.๖๕ บาท เม่ือเพ่ิมคาวัสดุใหอีก 
รอยละ ๑๙.๕ ตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้น ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับคาทดแทนโรงเรือนและ
สิ่งปลูกสรางเพ่ิมอีก ๑๒๓,๔๘๘.๗๕ บาท และเนื่องจากคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ 
คิดคาดําเนินการเพ่ิมใหอีกรอยละ ๑๐ ของราคาวัสดุกอสราง ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับ 
คาดําเนินการเพิ่มขึ้นดวยเปนเงิน ๑๒,๓๔๘.๘๘ บาท รวมคาทดแทนโรงเรือนและส่ิงปลูกสราง 
ที่ผูฟองคดีทั้งสองควรไดรับเพ่ิมขึ้นเปนเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๘๓๗.๖๓ บาท 



 
 
๑๐๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ในการนี้ เม่ือปรากฏวาเจาหนาที่ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่เวนคืน
ไดวางเงินคาทดแทนโดยวิธีการฝากไวกับธนาคารออมสินเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘  
ผูฟองคดีทั้งสองจึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา
ของธนาคารออมสินในแตละชวงเวลาของจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้น นับแตวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๔๘ เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ แตอัตราดอกเบี้ยตองไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป 
ตามคําขอ 

  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาทดแทนเพ่ิมใหแกผูฟองคดีทั้งสอง 
ดังน้ี คาทดแทนที่ดินเปนเงิน ๗๓,๘๐๐ บาท คาทดแทนตนไมยืนตนเปนเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท  
คาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางเปนเงิน ๑๓๕ ,๘๓๗.๖๓ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๒๒๔,๓๘๗.๖๓ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจํา 
ของธนาคารออมสิน ตามประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน ในแตละชวงเวลา  
แตไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป ของจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้น นับตั้งแตวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๘ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดีทั้งสอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๖) 
 

   ในการกํ าหนดเงิ นค าทดแทนโรงเรื อนและส่ิ งปลู กสร าง น้ัน  
แมคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ จะกําหนดโดยอาศัยวิธีการถอดแบบ และใชดัชนี
ราคาวัสดุกอสรางที่กําหนดโดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย ก็ตาม  
แตเม่ือคา K ที่นํามาใชคํานวณมิใชคา K ในวันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ 
พิจารณากําหนดเงินคาทดแทนโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางใหแกผูฟองคดี กรณีจึงเปนการ
กําหนดเงินคาทดแทนโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
   สวนการกําหนดเงินคาทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและขนยาย
ทรัพยสินน้ัน เม่ือปรากฏวาหนวยงานทางปกครองกําหนดเงินคาทดแทนดังกลาว 
รวมทั้งคาแรงงานกรรมกรขนของใหแกผูฟองคดีตามหลักเกณฑขององคการรับสงสินคา
และพัสดุภัณฑ อันเปนราคาที่หนวยงานราชการและกระทรวงคมนาคมใชเปนเกณฑ 
ในการกําหนดเงินคาทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและขนยายทรัพยสิน ซึ่งถือเปน
ราคามาตรฐานที่เชื่อถือได การกําหนดเงินคาทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและ 
ขนยายทรัพยสินดังกลาว จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖ หนา ๙๘๗-๙๙๒ 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๐๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดคาทดแทน
โรงเรือนและส่ิงปลูกสรางโดยมิไดคํานึงถึงดัชนีราคาคาวัสดุกอสรางและคาแรงงาน  
ณ ปที่มีการกําหนดราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสราง แตไดนําบัญชีมาตรฐานราคาคารื้อยาย
ของปอ่ืนที่ผานมามาเปนหลักเกณฑในการกําหนดราคาคาทดแทนโรงเรือนและ 
ส่ิงปลูกสราง กรณีเปนการกําหนดราคาคาทดแทนโดยไมถูกตองตามกฎหมาย 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๘ หนา ๙๙๙-๑๐๐๓ 
 

  ๑.๓.๓ คาทดแทนตนไม 
 

   ในการกําหนดเงินคาทดแทนตนไม ยืนตนที่ ถูกเวนคืน  การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ นําบัญชีราคาคาตนไมที่เคยจัดทําข้ึนกอน 
ที่จะพิจารณากําหนดคาทดแทนใหแกผูฟองคดีในการเวนคืนคร้ังน้ีเปนระยะเวลา 
หางกันถึง ๙ ป ถือเปนการกําหนดคาทดแทนที่ไมเปนไปตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่บัญญัติใหกําหนด
เงินคาทดแทนโดยคํานึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดตามที่เปนอยูใน 
วันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา เน่ืองจากมูลคาของตนไมในแตละชวงเวลายอมมีราคา
เปลี่ยนแปลงตามสภาพราคาตลาดในแตละป 
   สวนคาทดแทนตนไมยืนตนที่เหมาะสมควรจะเปนจํานวนเทาใดน้ัน 
เม่ือบัญชีคาทดแทนตนไมเศรษฐกิจ ตนไมทั่วไป พืชลมลุกและธัญชาติ ซึ่งสวนราชการ
เคยใชในการพิจารณากําหนดคาทดแทนตนไมใหแกเจาของที่ดินที่ถูกเขตสายไฟฟา
พาดผาน  มีการนําคาพันธุ  คาปลูก  คาปุย  คาดูแลรักษา ตลอดจนคาเสียโอกาส 
มาคํานวณตามหลักวิชาการเพื่อหาคาของตนไมแตละชนิด รวมทั้งยังมีการนําขอมูล
จากหนวยราชการอ่ืนมาเปรียบเทียบ ประกอบกับกอนการนําบัญชีดังกลาวมาใช 
ไดผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาที่ดินและทรัพยสินจังหวัดโดยมี 
เกษตรจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูมีความรูทางดานวิชาการเกษตรรวมเปน
กรรมการอยูดวย  อีกทั้ง ระยะเวลาที่คณะกรรมการดังกลาวใหความเห็นชอบใหใชบัญชี
ขางตน ก็อยูในชวงปเดียวกับที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ พิจารณากําหนด 
คาทดแทนใหแกผูฟองคดีในคดีน้ี การนําบัญชีคาทดแทนตนไมฯ ดังกลาวมากําหนด 
คาทดแทนตนไมยืนตนใหแกผูฟองคดี จึงมีความเหมาะสมและเปนธรรม 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๖ หนา ๑๐๐๓-๑๐๐๘ 
 



 
 
๑๐๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   เม่ือพยานผูเชี่ยวชาญของศาลซึ่งมีตําแหนงเปนเกษตรจังหวัด 
ใหความเห็นตอศาลวาตนยางพาราที่ถูกเวนคืนของผูฟองคดีควรมีคาตอบแทนตนละ 
๑,๐๒๑.๔๔ บาท โดยคํานวณจากผลตอบแทนหลังหักตนทุนและคาใชจายในการเก็บ
ผลผลิตตนละ ๖๓.๘๔ บาทตอป และนํามาคูณดวยระยะเวลาการใหผลผลิตจํานวน ๑๖ ป 
ประกอบกับขอเท็จจริงวา เกษตรกรยังสามารถขายลําตนของตนยางพาราที่ไมสามารถให
ผลผลิตไดแลวเพ่ือนําไปเปนไมแปรรูปไดอีกประมาณไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นวา 
ราคาตามความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญเปนราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมแก 
ผูถูกเวนคืน แมจะไมอาจคาดหมายวาผลผลิตและราคาน้ํายางพาราซึ่งเปนผลผลิต 
ทางการเกษตรจะคงที่ตลอดระยะเวลาที่ตนยางพาราจะใหผลผลิตก็ตาม   
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๙๘ เน้ือที่ ๑๓ ไร 
๖๐ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๙๙ เน้ือที่ ๙ ไร ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ตั้งอยูที่ตําบล 
ขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผูฟองคดีใชที่ดินทั้งสองแปลงทําสวนผลไม
และสวนยางพารา ที่ดินทั้งสองแปลงของผูฟองคดีถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่ตําบลทาเสม็ด ตําบลเคร็ง ตําบลนางหลง ตําบลเกาะขันธ 
ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดเงินคาทดแทน
ที่ดินทั้งสองแปลงของผูฟองคดี เปนเงินจํานวน ๑๖๑,๕๕๐ บาท และเงินคาทดแทนไมยืนตน
จํานวน ๒๑๙,๔๐๐ บาท ผูฟองคดีได รับเงินดังกลาวแลวแตเห็นวาเงินคาทดแทนที่ ดิน 
และเงินคาทดแทนตนไมและไมผลยังไมเปนธรรม จึงอุทธรณเงินคาทดแทนดังกลาวตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) จายคาทดแทนที่ดิน
และตนยางพาราเพิ่มใหแกผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีมีประเด็นมาสูการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะกรณีของเงิน 
คาทดแทนตนยางพาราที่ถูกเวนคืน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดนําราคาตามบัญชี
ประเมินคาชดเชยชาวสวนยางกรณีตนยางถูกตัดโคนหรือถูกทําลายป พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕  
ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มากําหนดคาชดเชยตนยางพาราใหแกผูฟองคดี  
ซ่ึงตามบัญชีดังกลาวกําหนดคาชดเชยตนยางพาราที่มีอายุปลูก ๗ ป ตนละ ๑๔๔ บาท โดยหาก 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๑๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีอายุการปลูก ๑๓ ป ตนละ ๗๐๔ บาท เม่ือตนยางพาราของผูฟองคดีมีอายุการปลูก ๗ ป  
ผูถูกฟองคดีจึงเพ่ิมคาชดเชยใหเปนตนละ ๕๐๐ บาท ซ่ึงสูงกวาราคาคาชดเชยที่กําหนดไว 
ในบัญชีประเมินคาชดเชยฯ ดังกลาว แตพยานผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปนเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
ไดใหถอยคําวา ตนยางพาราของผูฟองคดีน้ีมีอายุการปลูก ๗ ป เร่ิมใหผลผลิตไดแลว และ 
จะหยุดใหผลผลิตเม่ือมีอายุการปลูก ๒๓ ป หากไมถูกเวนคืนสามารถใหผลผลิตไดอีก ๑๖ ป  
โดยเห็นวาตนยางพาราในคดีน้ีควรจะมีคาตอบแทนตนละ ๑,๐๒๑.๔๔ บาท โดยคํานวณจาก
ผลตอบแทนหลังหักตนทุนและคาใชจายในการเก็บผลผลิต ตนละ ๖๓.๘๔ บาทตอป และ 
นํามาคูณดวยระยะเวลาการใหผลผลิต จํานวน ๑๖ ป  อีกทั้ง เม่ือมีอายุการปลูกถึงปที่ ๒๓  
แมไมสามารถใหผลผลิตไดแลว แตเกษตรกรยังสามารถขายลําตนเพ่ือเปนไมแปรรูปได  
โดยสามารถขายไดไรละประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท พิเคราะหแลวเห็นวา แมไมอาจคาดหมายวา
ผลผลิตและราคาน้ํายางพาราซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรจะคงที่ตลอดระยะเวลายาวนาน  
๑๖ ป เพราะขึ้นอยูกับเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่ไมอาจควบคุมไดในอนาคตหลายประการ เชน  
ภัยธรรมชาติ โรคและศัตรูพืช ราคาปจจัยการผลิต ภาวะตลาด พันธุยางพารา ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ปริมาณนํ้าฝน การดูแลรักษา แตการที่ผูถูกฟองคดีกําหนดเงินคาทดแทนตนยางพารา 
ใหผูฟองคดีตนละ ๕๐๐ บาท น้ัน เม่ือคํานึงถึงความเปนธรรมและความเสียหายที่ผูฟองคดี 
ไดรับจากการเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับอยูในเวลาที่มีการเวนคืนตนไมของผูฟองคดีแลว เห็นวา  
เปนจํานวนที่ยังไมเปนธรรม และแมวาผูที่ถูกเวนคืนเชนเดียวกับผูฟองคดีจะพอใจในเงินคาทดแทน
ที่ผูถูกฟองคดีกําหนดใหก็ตาม แตก็มิอาจถือเปนเกณฑวาเงินคาทดแทนที่ผูถูกฟองคดี
กําหนดใหชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมแลวได กรณีควรใชหลักเกณฑในการคํานวณ
คาตอบแทนตามที่พยานผูเชี่ยวชาญของศาลคํานวณ ในราคาตนละ ๑,๐๒๑.๔๔ บาท   
อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนตนยางพาราเพ่ิมจากตนละ 
๕๐๐ บาท เปนตนละ ๗๐๔ บาท ศาลจึงไมอาจพิพากษานอกเหนือไปจากคําขอได ผูถูกฟองคดี
ตองจายเงินคาทดแทนตนยางพาราเพ่ิมใหผูฟองคดีอีกตนละ ๒๐๔ บาท เม่ือตนยางพาราของ 
ผูฟองคดีมีจํานวน ๓๕๖ ตน จึงรวมเปนเงินคาทดแทนตนยางพาราที่ผูถูกฟองคดีตองชําระ 
ใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๗๒ ,๖๒๔ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทน 
ตนยางพาราเพิ่มใหแกผูฟองคดีจํานวน ๗๒,๖๒๔ บาท  ทั้งน้ี ใหชําระใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๓/๒๕๕๗) 
 
 
 
 



 
 
๑๐๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๑.๓.๔ คาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลง 
 

   เม่ือกอนการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีเปนที่ดินรูปส่ีเหลี่ยมดานไมเทา 
แตภายหลังการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีถูกแบงออกเปนสองแปลง และแตละแปลงมีสภาพ
การใชประโยชนถูกจํากัดลงจากเดิม แมที่ดินแปลงหนึ่งจะยังคงติดกับทางหลวงชนบท 
แตเม่ือที่ดินที่เหลืออีกแปลงหน่ึงกลายเปนที่ดินที่ไมสามารถใชเปนทางเขา-ออกสู 
ทางหลวงชนบทไดดังเดิม จึงถือไดวาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดี
มูลคาลดลงอยางมาก การท่ีหนวยงานทางปกครองกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินใหแก 
ผูฟองคดีโดยไมไดกําหนดเงินคาทดแทนที่ ดินสวนที่ เหลือที่ มีราคาลดลงใหแก 
ผูฟองคดีดวย จึงเปนการกระทําที่ไมชอบตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๖ หนา ๑๐๐๓-๑๐๐๘ 
 

   เม่ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีเน้ือที่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา  
และสภาพของที่ดินเปนรูปหลายเหลี่ยมหลายมุม สวนที่แคบที่สุดมีความกวางเพียง 
๘ .๑๐  เมตร  ประกอบกับมีที่ตั้งอยูบริเวณจุดเริ่มตนของทางเลี้ยวเขาทางหลวง 
ซึ่งกอสรางใหม และอยูหางจากทางแยกตางระดับประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งใชประโยชนได
อยางจํากัด แมวาภายหลังการเวนคืนจะทําใหที่ดินสวนที่เหลืออยูติดทางหลวงแผนดิน
เพิ่มข้ึนอีกสายหนึ่งก็ตาม แตเม่ือกอนการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีก็มีที่ตั้งอยูติด 
ทางหลวงแผนดินอยูแลว เม่ือคํานึงถึงสวนที่ไดประโยชนและสวนที่เสียประโยชนแลว 
การเวนคืนดังกลาวทําใหที่ ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนเสียประโยชนมากกวา  
ที่ดินสวนที่เหลือดังกลาวจึงมีราคาลดลง จึงเห็นควรกําหนดคาทดแทนสําหรับที่ดิน 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลงใหแกผูฟองคดีเปนจํานวนรอยละ ๓๐  
ของราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๖ หนา ๙๗๒-๙๗๕ 
 

   แมจะยังไมมีพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการคํานวณ
กรณีที่ดินมีราคาสูงข้ึนภายหลังจากการเวนคืน แตเม่ือกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยมีเจตนารมณใหนําราคาที่ดินที่สูงข้ึนมาหักออกจากคาทดแทน  ทั้งน้ี 
เพื่อความเปนธรรมแกสังคม ศาลจึงมีอํานาจนําราคาที่สูงข้ึนน้ันมาหักออกจากเงิน 
คาทดแทนได โดยการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่ ผู ถูกเวนคืนไดรับ 
กับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับที่ดินภายหลังถูกเวนคืนประกอบกัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๑๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ในกรณีที่ เดิมที่ ดินของผูฟองคดีติดถนนสาธารณะและสามารถ 
ใชรถยนตเขาออกไปยังถนนสาธารณะไดโดยสะดวกอยูแลว การไดประโยชนจากการ 
มีถนนตัดใหมยอมมีไมมาก ประกอบกับเดิมผูฟองคดีใชประโยชนในที่ดินดวยการทําสวน 
แตภายหลังการเวนคืนที่ดินถูกแบงออกเปนสองแปลงและมีสภาพไมเหมาะสมที่จะใช 
ในการทําสวนเชนเดิม เม่ือพิจารณาประโยชนที่ ผูฟองคดีได รับกับความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึนกับที่ดินของผูฟองคดีภายหลังถูกเวนคืนแลว เปนกรณีที่ไมสมควรลดเงิน 
คาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีลงอีก 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๖ หนา ๙๘๒-๙๘๗ 
 

   เม่ือภายหลังการเวนคืนทําใหที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนของ 
ผูฟองคดีเปลี่ยนรูปจากสี่เหลี่ยมผืนผาเปนรูปสามเหลี่ยม สงผลใหสภาพการใชประโยชน
ในที่ดินสวนที่เหลือลดลง อีกทั้งยังปรากฏวาหนวยงานทางปกครองไดกอสรางสะพาน
ขามคลองใกลบริเวณท่ีดินสวนที่เหลือดังกลาว หากผูฟองคดีจะปลูกสรางที่อยูอาศัยใหม 
ในที่ดินสวนที่เหลือก็อาจประสบปญหามลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง  
ที่ดินสวนที่เหลือจึงไมเหมาะสมท่ีจะใชประโยชนเปนที่อยูอาศัยอีกตอไป ผูฟองคดี 
จึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลงนั้นดวย 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖ หนา ๙๘๗-๙๙๒ 
 

   เม่ือภายหลังการเวนคืนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดี
ซึ่งตั้งอยูในโซนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนเปนสี่เหลี่ยมดานไมเทา 
และมีความลกึนอยกวา ๒๐ เมตร ถือเปนสภาพทําเลที่ตั้งที่ดินที่ไมเหมาะสมที่จะปลูกสราง
อาคารพาณิชยหรือที่อยูอาศัยใหไดประโยชนสูงสุดตามศักยภาพของที่ดิน และไมเหมาะสม
ที่จะใชประโยชนอยางอ่ืน จึงเปนกรณีที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง 
อันเปนผลโดยตรงจากการเวนคืน ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับเงินคาทดแทนสําหรับที่ดิน
สวนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงน้ัน โดยในการหาฐานของราคาที่จะนํามาใช
เปนฐานในการคํานวณเงินคาทดแทนสําหรับที่ ดินสวนที่ เหลือจากการเวนคืน 
อันมีราคาลดลง ทั้งพิจารณาจากราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด การกําหนดเงิน
คาทดแทนสวนน้ีโดยใชราคาประเมินทุนทรัพยฯ เปนฐานในการคํานวณทั้งที่ผูมีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาก็ยอมรับวาเปนราคาที่ต่ํากวาราคาซื้อขายกันตามปกติใน
ทองตลาดของที่ดินแปลงดังกลาว จึงเปนการกําหนดโดยไมชอบ 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๘/๒๕๕๘ หนา ๙๙๖-๙๙๙ 
 



 
 
๑๐๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๑.๓.๕ คาทดแทนความเสียหายอันเน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย
ที่ถูกเวนคืน 
                                                                           

   เม่ือผูฟองคดีถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางสวน โดยอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถูกเวนคืนไปจํานวน ๒ ใน ๕ ของจํานวนหองเรียนทั้งหมด ทําให 
ผูฟองคดีตองสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือรายไดจากการรับนักเรียน แมจะไมปรากฏ
หลักฐานชัดเจนวาผูฟองคดีมีรายไดที่แทจริงจากการรับนักเรียนเปนจํานวนเทาใด  
แตการที่อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กดังกลาวถูกเวนคืนไป ๒ หองเรียน ยอมทําใหผูฟองคดี
สูญเสียรายไดอยางแนนอน จึงสมควรกําหนดคาทดแทนความเสียหายในสวนน้ีใหแก 
ผูฟองคดี สวนระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับนํามาคํานวณคาทดแทนความเสียหาย
ดังกลาวน้ัน เม่ือคํานึงถึงที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีเน้ือที่ติดตอเปนแปลงเดียวกัน
กับที่ดินแปลงอ่ืนของผูฟองคดีที่อยูนอกแนวเขตเวนคืน ซึ่งเม่ือรวมเน้ือที่คงเหลือแลว
เพียงพอที่จะกอสรางอาคารทดแทนอาคารสวนที่ถูกเวนคืนได  ดังน้ัน เม่ือรวมระยะเวลา
ที่จะกอสรางอาคารขึ้นใหม รวมถึงการตกแตงอาคารและกวาจะมีเด็กนักเรียนมาเรียน
เหมือนเดิม ยอมตองใชระยะเวลาพอสมควร จึงเห็นควรกําหนดคาทดแทนความเสียหาย
จากการสูญเสียรายไดตอเดือนใหแกผูฟองคดีเปนระยะเวลาสองป  

   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๐/๒๕๕๕ หนา ๙๖๙-๙๗๒ 
 

   ในการกําหนดคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการที่ตองออกจาก
อสังหาริมทรัพย จะตองกําหนดตามความเสียหายจริงที่เปนผลโดยตรงจากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยตองมีพยานหลักฐานที่ชัดแจงเพียงพอที่จะสามารถ
กําหนดคาทดแทนดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนธรรม 
   กรณีอาคารพาณิชยซึ่งตัง้อยูบนทีดิ่นที่ถูกเวนคืน ไดถูกเวนคืนสวนของ
อาคารไปเปนพ้ืนที่รอยละ ๖๐ ของอาคารจากดานหนา อันถือเปนอาคารประเภทที่ไมอาจ
ร้ือถอนไดตามมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งหนวยงานทางปกครอง 
ไดจายคาทดแทนอาคารประเภทรื้อถอนไมไดใหแก ผูฟองคดีตามหลักเกณฑ 
ในมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเปนการดําเนินการ 
โดยชอบแลว แมวาตอมาผูฟองคดีจะขอใหร้ือถอนอาคารเพียงบางสวน ก็ไมทําให 
การเวนคืนอาคารของผูฟองคดีกลายเปนการเวนคืนอาคารประเภทที่ ร้ือถอนได 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๑๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๑๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ หนวยงาน
ทางปกครองจึงไมจําตองชําระคาซอมแซมอาคารสวนที่เหลือและคาชดเชยอาคาร 
สวนที่เหลือมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดีอีก 
   สําหรับคาทดแทนการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพอันเน่ืองจาก
การที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยน้ัน เม่ือผูฟองคดีรวมกับพ่ีชายทําการคาขายยา 
ในนามหางหุนสวนสามัญ ซึ่งการดําเนินกิจการหางหุนสวนสามัญน้ันไมจําตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือหรือจดทะเบียนแตอยางใด เม่ือผูฟองคดีเปนเจาของอาคารและพักอาศัย 
รวมท้ังประกอบอาชีพขายยาอยูในอาคารท่ีถูกเวนคืนดังกลาวจริง จึงเปนผูมีสิทธิไดรับ
คาทดแทนความเสียหายเปนคาทดแทนการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ 
อันเน่ืองจากการตองออกจากอาคารที่ถูกเวนคืนดังกลาว โดยสัดสวนการถือหุน 
ในหางหุนสวนสามัญดังกลาวไมใชเงื่อนไขในการจายคาทดแทนกรณีน้ี หนวยงาน 
ทางปกครองจึงยังคงมีหนาที่ตองจายคาทดแทนในสวนน้ีใหแกผูฟองคดี 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดิน ๒ แปลงติดกันเปนผืนเดียว ตั้งอยูตําบลสีกัน  

(บานใหม) อําเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร มีอาคารพาณิชยสามชั้น ๒ คูหา 
ตั้งอยูบนที่ดินดังกลาว ซ่ึงถูกเวนคืนบางสวนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางและขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนสรงประภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกําหนด
ราคาเบื้องตนฯ ไดกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๗๘,๐๐๐ บาท  
ที่ดินถูกเวนคืนจํานวน ๑๑ ตารางวา รวมเปนเงินคาทดแทนที่ดิน ๘๕๘,๐๐๐ บาท และกําหนด 
คาทดแทนอาคารใหเปนเงินจํานวน ๒,๐๙๒,๒๕๐ บาท ผูฟองคดีอุทธรณเงินคาทดแทน 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขอคาทดแทนที่ดินเพ่ิมอีกจํานวน ๓,๕๐๐,๑๘๙ บาท  
คาทดแทนความเสียหายจากการรื้อถอนขนยายอาคารเปนเงินจํานวน ๑,๒๒๐,๙๕๐ บาท  
คาทดแทนสิ่งปลูกสรางเปนเงินจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาทดแทนอสังหาริมทรัพย 
สวนที่เหลือมีราคาลดลงเปนเงินจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และคาทดแทนความเสียหาย 
ที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยเปนเงินจํานวน ๒,๙๔๐,๐๐๐ บาท รวมเปนคาทดแทน 
ทั้งสิ้น ๑๑,๒๖๑,๑๓๙ บาท แตรัฐมนตรีฯ วินิจฉัยไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล ซ่ึงศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณ
เฉพาะคาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจากอาคาร โดยขอใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
และกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลําดับ) จายคาทดแทนสวนนี้เพ่ิมแก 



 
 
๑๐๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีเปนคาซอมแซมอาคารพิพาทและคาอาคารพิพาทสวนที่เหลือมีราคาลดลง คาทดแทน
การขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ และคาเชาอาคารระหวางที่ตองออกจากอาคารพิพาท 
รวมเปนเงินจํานวน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยประเภท 
เงินฝากประจําของธนาคารออมสินจากตนเงินจํานวน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี นับแต
วันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเงินเสร็จ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ในการกําหนดคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการท่ีตองออกจาก
อสังหาริมทรัพยน้ัน จะตองกําหนดตามความเสียหายจริงที่เปนผลโดยตรงจากการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย  ทั้งน้ี ตามที่มาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนด โดยจะตองมีพยานหลักฐานที่ชัดแจงเพียงพอที่จะสามารถ
กําหนดคาทดแทนดังกลาวไดอยางถูกตองและเปนธรรม เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ที่ดินของ 
ผูฟองคดี ๒ แปลงอยูติดเปนผืนเดียวกัน โดยถูกเวนคืนที่ดินบางสวนทั้งสองแปลง เน้ือที่รวม 
๑๑ ตารางวา และที่ดินดังกลาวเปนที่ตั้งของอาคารพาณิชย ๓ ชั้น ๒ คูหา ซ่ึงผูฟองคดีใช
ประกอบกิจการรานขายยา โดยอาคารพาณิชยดังกลาวถูกเวนคืนเปนพ้ืนที่ถึงรอยละ ๖๐ ของอาคาร
จากดานหนา จึงเปนอาคารประเภทที่ไมอาจรื้อถอนไดตามมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองจายคาทดแทนอาคารประเภท 
ร้ือถอนไมไดใหแกผูฟองคดีตามหลักเกณฑมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑๑๔ 

                                                            
 ๑๔ แนวทางเกณฑการพิจารณาเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ทายคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๙๐/๒๕๔๑ 
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

๑. การหาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน ใหพิจารณาจาก 
  (๑) ราคาท่ีผูซ้ือขายแจงไวที่กรมที่ดินในบริเวณใกลเคียงกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ 
  (๒) รายการจดทะเบียนจํานองอาคารพรอมที่ดินจากธนาคารและสถาบันการเงิน 
  (๓) ราคาเสนอขายในทองตลาดในบริเวณใกลเคียง และศึกษาวิจัยอัตราการลดราคาของตลาดแตละประเภท
มาประกอบการพิจารณาดวย 
  (๔) ราคาขายท่ีดิน หรือราคาขายที่ดินพรอมอาคารในโครงการจัดสรรใกลเคียง แลวคํานวณยอนกลับเพื่อใหทราบ
ราคาที่ดินเดิม 
  (๕) หลีกเลี่ยงราคาซ้ือขายที่เกิดข้ึนกอนพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ หรือที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนและทําสัญญา 
ในราคาที่สูงกวาปกติ 
  (๖) เม่ือกรมที่ดินไดจัดทําฐานขอมูลราคาซ้ือขายอยางตอเน่ืองใหนํามาประกอบการพิจารณาดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ๘. การกําหนดคาทดแทนโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสราง และคาทดแทนใหกับผูเชาโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสราง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๑๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และผูฟองคดีก็รับเงินคาทดแทนตามที่กําหนดน้ันไปแลว กรณีจึงเปนการจายคาทดแทนอาคาร
ใหแกผูฟองคดีโดยชอบแลว แมวาตอมาผูฟองคดีจะขอให ร้ือถอนอาคารของผูฟองคดี 
เพียงบางสวน เน่ืองจากผูฟองคดีประสงคจะคาขายตอไปในอาคารที่อยูนอกแนวเขตเวนคืน 
สวนที่เหลืออยูรอยละ ๔๐ ของอาคาร ก็ไมทําใหการเวนคืนอาคารของผูฟองคดีกลายเปนการ 
เวนคืนอาคารประเภทที่ร้ือถอนไดตามมาตรา ๑๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติเดียวกันได  ดังนั้น  
เม่ือผูฟองคดีเองเปนฝายสมัครใจขอใหคงอาคารสวนที่เหลือเพียงรอยละ ๔๐ นอกแนวเขต
เวนคืนไวใชประโยชน โดยยอมรับวาหลังจากการเวนคืนแลวที่ตั้งอาคารสวนที่เหลือของผูฟองคดี
ก็ยังคงตั้งอยูบริเวณที่ดินของผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดีเห็นวาเปนทําเลที่ดีสามารถประกอบการ
คาขายไดดังเดิม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมจําตองชําระคาซอมแซมอาคารสวนที่เหลือและ
คาชดเชยอาคารสวนที่เหลือมีราคาลดลงใหแกผูฟองคดี 
   สําหรับคาทดแทนการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพอันเนื่องจาก 
การท่ีตองออกจากอสังหาริมทรัพยน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีรวมกับพ่ีชาย 
ทําการคาขายยาในนามหางหุนสวนสามัญ ร. ซ่ึงการดําเนินกิจการหางหุนสวนสามัญน้ัน 
ไมจําตองมีหลักฐานเปนหนังสือหรือตองจดทะเบียนแตอยางใด และหุนสวนทุกคนตองลงทุน
หรือลงแรงงาน และมีความรับผิดรวมกันโดยไมมีขอจํากัดตามนัยมาตรา ๑๐๑๒๑๕ มาตรา ๑๐๒๕๑๖ 
และมาตรา ๑๐๒๖๑๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปน
ยุติแลววาผูฟองคดีเปนเจาของอาคารที่ถูกเวนคืนและพักอาศัยรวมทั้งประกอบอาชีพขายยา 

                                                                                                                                                                          
   เพื่อใหการกําหนดคาทดแทนในสวนของโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสราง และคาทดแทนความเสียหายของผูเชา 
ที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่เชา ถูกตองและเปนธรรมยิ่งข้ึน  ดังน้ัน การกําหนดคาทดแทนในสวนน้ีใหใชหลักเกณฑ 
การกําหนดคาทดแทนตามขอ ๑ ประกอบการพิจารณารวมกันกับวิธีการกําหนดคาทดแทน ดังตอไปน้ี 
   (๑) การกําหนดคาทดแทนโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางใหจายคาทดแทนตามสภาพและดวยความเปนธรรม 
   (๒) การกําหนดคาทดแทนโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางที่ถูกเวนคืนบางสวน นอกจากกําหนดคาทดแทนสวนที่
ถูกเวนคืนแลว ตองกําหนดคาทดแทนในสวนที่ตองบูรณะ ซอมแซม ปรับปรุงโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางที่ถูกเวนคืน และสวนที่
เกี่ยวของใหสามารถอยูอาศัยไดตามสภาพดวย 
   (๓) การกําหนดคาทดแทนใหผูเชา ซ่ึงไดทําสัญญาเชาไวต่ํากวาคาเชาตามปกติในทองตลาด เพราะไดชําระ 
คาไดสิทธิการเชาใหแกผูใหเชาแลว ใหกําหนดคาทดแทนใหผูเชาเทากับคาเชาตามปกติในทองตลาดในสวนระยะเวลาเชาที่เหลือ
ตลอดสัญญาเชา 

๑๕-๑๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
 มาตรา ๑๐๑๒ อันวาสัญญาจัดต้ังหางหุนสวนหรือบริษัทน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปตกลงเขากัน 

เพื่อกระทํากิจการรวมกัน ดวยประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดแตกิจการที่ทําน้ัน 
 มาตรา ๑๐๒๕ อันวาหางหุนสวนสามัญน้ัน คือหางหุนสวนประเภทซึ่งผูเปนหุนสวนหมดทุกคนตองรับผิด

รวมกันเพื่อหน้ีทั้งปวงของหุนสวนโดยไมมีจํากัด 
 มาตรา ๑๐๒๖ ผูเปนหุนสวนทุกคนตองมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมาลงหุนดวยในหางหุนสวน ส่ิงที่นํามาลงดวยน้ัน จะเปนเงิน
หรือทรัพยสินส่ิงอื่นหรือลงแรงงานก็ได 



 
 
๑๐๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยูในอาคารดังกลาวจริง โดยใชชื่อทางการคาวาหางหุนสวนสามัญ ร. ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิ
รับคาทดแทนความเสียหายเปนคาทดแทนการขาดรายไดจากการประกอบอาชีพอันเนื่องจาก 
การตองออกจากอาคารที่ถูกเวนคืนดังกลาวตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ โดยสัดสวนการถือหุนในหางดังกลาวระหวางผูฟองคดี 
กับพ่ีชายของผูฟองคดีวาใครมีอยูมากนอยเพียงใด อยางไร ไมไดเปนเง่ือนไขในการจาย 
คาทดแทนในกรณีน้ี ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงมีหนาที่ตองจายคาทดแทนสวนนี้ใหแกผูฟองคดี  
ซ่ึงขอเท็จจริงฟงไดวาหางหุนสวนสามัญ ร. มีรายไดหลังหักคาใชจายแลวเฉลี่ยปละ ๑๙๒,๖๖๐ บาท 
เม่ือพิจารณาจากระยะเวลาของการซอมแซมอาคารสวนที่เหลือของผูฟองคดีแลว เห็นวา ผูฟองคดี
ชอบท่ีจะไดรับคาทดแทนการขาดรายไดดังกลาวเปนระยะเวลาโดยเฉลี่ย ๖ เดือน คิดเปนเงิน
จํานวน ๙๖,๓๓๐ บาท พรอมดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ  อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีมีคําขอรับดอกเบี้ยนับแตวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ จึงใหไดรับดอกเบ้ียของตนเงินดังกลาวนับแตวันฟองเปนตนไปตามคําขอ
ของผูฟองคดี 
   สวนคาทดแทนในสวนของคาเชาระหวางที่อาคารพิพาทซอมแซมอยูน้ัน 
เม่ือผูฟองคดีไมมีสัญญาเชาอาคารตามที่กลาวอางมาแสดงตอศาล และไมมีพยานหลักฐานสําคัญ
อ่ืนใดที่จะใหเชื่อไดวาผูฟองคดีไดเชาอาคารเพ่ือเปนทีพั่กอาศัยและเก็บรักษายาจริง จึงเห็นสมควร
ไมกําหนดเงินคาทดแทนสวนนี้ใหแกผูฟองคดี 
   พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระเงินคาทดแทนในสวนคาเสียหาย 
จากการขาดรายไดอันเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย เปนเงินจํานวน ๙๖,๓๓๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินนับแต
วันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยชําระใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๐/๒๕๕๖) 
 

    การประเมินผลประกอบการของผูประกอบกิจการการคาหรือ
อุตสาหกรรมในอนาคตวาจะมีกําไรหรือขาดทุน และมีกําไรหรือขาดทุนมากนอยเพียงใด 
เปนเร่ืองของการคาดคะเนซึ่งยากที่จะไดผลลัพธที่แนนอนตายตัว เน่ืองจากตองคํานึง 
ถึงปจจัยตาง ๆ ที่ไมคงที่ จึงไมอาจนําผลประกอบการในปที่ผานมากอนการเวนคืน 
แตเพียงอยางเดียวมาเปนเครื่องกําหนดผลประกอบการในอนาคตได การที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาสูญเสียโอกาสที่ควรไดรับประโยชนในการทําการคา
ใหแกผูฟองคดีโดยพิจารณานํากําไรสุทธิสําหรับ ๓ ปสุดทายกอนถูกเวนคืน มาคํานวณ 
หาเงินไดเฉลี่ยตอเดือน แลวคูณดวยจํานวนเดือนที่ตองหยุดกิจการ ซึ่งคํานวณโดย



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๑๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คํานึงถึงขนาดของโรงงานในขณะที่ถูกเวนคืนวาจะตองทําการรื้อถอนโดยใชระยะเวลา
เทาใดตลอดจนการกอสรางโรงงานใหมในขนาดเดียวกันกับโรงงานเกาที่ถูกเวนคืน 
ควรจะใชระยะเวลากอสรางและติดตั้งเครื่องมือและระบบการผลิตในระยะเวลาเทากัน 
จึงคิดคาทดแทนความเสียหายใหเปนเวลา ๑ ป ถือเปนการกําหนดคาสูญเสียโอกาสฯ  
ที่สมเหตุสมผลและเปนธรรมแลว 
    สรุปขอเท็จจริง 

ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินจํานวน ๖ แปลง ซ่ึงมีเน้ือที่ติดตอกัน 
ตั้งอยูตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รวมเนื้อที่ที่ ดิน 
ทั้ง ๖ แปลง จํานวน ๔ ไร ๔ ตารางวา และอาคารสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาว ซ่ึงใชเปนที่ตั้ง
โรงงานผลิตเหล็กเสน  ตอมา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในทองที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงออกตอเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
เพ่ือสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงเหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
ตอนพระประแดง-บางปะอิน-บางพลี ตอนบางพลี-บางขนุเทียน พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยส่ิงปลูกสรางและที่ดินของผูฟองคดี
บางสวนถูกเวนคืนเปนจํานวน ๒ ไร ๑ งาน ๘๗ ตารางวา เฉพาะในสวนของคาทดแทนความเสียหาย
เน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนด 
คาทดแทนใหแกผูฟองคดี ดังน้ี  ๑. คาสูญเสียโอกาสที่ควรไดประโยชนในการทําการคา เปนเงิน 
๑,๓๘๗,๙๗๖ บาท ๒. คาชดเชยแกลูกจางที่ถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด เปนเงิน ๑,๓๒๗,๑๖๐ บาท 
๓. คาดําเนินการในการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เปนเงิน ๔๐,๐๑๐ บาท ๔. คาใชจาย
ในการขอรับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรมจํานวน ๘ ผลิตภัณฑ เปนเงิน 
๖๑,๔๐๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๒,๘๑๖,๕๔๖ บาท ผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนความเสียหาย
ดังกลาวแลว แตยังไมพอใจในจํานวนเงินขางตน จึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ขอเพ่ิมคาเสียหายเน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย เฉพาะในสวนของคาสูญเสียโอกาส
ที่ควรไดประโยชนในการทําการคาโดยขอเพิ่มเปนเงินจํานวน ๒๐,๒๙๙,๙๒๐ บาท แตรัฐมนตรีฯ
พิจารณาแลวเห็นวา คาทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ กําหนดใหผูฟองคดี
ครบถวนและเหมาะสมแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ชําระเงินคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการท่ีตองออกจากอสังหาริมทรัพย 
เฉพาะในสวนของคาสูญเสียโอกาสที่ควรไดประโยชนในการทําการคาใหแกผูฟองคดีเปนเงิน



 
 
๑๐๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จํานวน ๒๐,๒๙๙,๙๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของจํานวนเงินดังกลาว  
นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ มีมติให
จายเงินคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๒๑ 
วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ใหแกผูฟองคดี 
ประกอบดวย คาสูญเสียโอกาสที่ควรไดประโยชนในการทําการคา เปนเงิน ๑,๓๘๗,๙๗๖ บาท 
คาชดเชยแกลูกจางที่ถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด เปนเงิน ๑,๓๒๗,๑๖๐ บาท คาดําเนินการ 
ในการขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เปนเงิน ๔๐,๐๑๐ บาท และคาใชจายในการขอรับ
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรมจํานวน ๘ ผลิตภัณฑ เปนเงิน ๖๑,๔๐๐ บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๘๑๖,๕๔๖ บาท โดยในสวนของคาสูญเสียโอกาสที่ควรไดประโยชน 
ในการทําการคาเน่ืองจากขาดรายไดในระหวางร้ือยายโรงงานและกอสรางโรงงานใหมน้ัน 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑตามคําสั่ง 
สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ ดิน ที่ บ .๑ /๙๑๐ /๒๕๔๒ เ ม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เ ร่ือง 
หลักเกณฑการคิดคาทดแทนสําหรับความเสียหายตามมาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ของสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และระเบียบกรมทางหลวง วาดวยการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยใหคิดคาสูญเสียโอกาสที่ควรไดรับประโยชนในการทําการคาเน่ืองจาก 
ขาดรายไดในระหวางรื้อยายโรงงานและกอสรางโรงงานใหม จากกําไรสุทธิสําหรับ ๓ ปสุดทาย
กอนการถูกเวนคืน นํามาคํานวณหาเงินไดเฉลี่ยตอเดือน แลวคูณดวยจํานวนเดือนที่ตองหยุด
กิจการ ณ อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน  ดังน้ัน รายไดของผูฟองคดีคากําไรสุทธิที่ตองนํามาเฉลี่ย
จึงควรเปนคากําไรสุทธิในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนระยะเวลา ๓ ปสุดทาย
กอนที่จะมีการเวนคืน ซ่ึงขอเท็จจริงตามหนังสือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่ พณ ๐๘๐๕/สป๑๙๐๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ปรากฏวา ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูฟองคดี
ขาดทุน ๕,๗๗๙,๕๒๙.๕๐ บาท ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ขาดทุน ๑๐๖,๕๐๔.๒๔ บาท แตในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มีกําไร ๑๐,๐๔๙,๙๖๑.๐๒ บาท เม่ือนําผลขาดทุนมาหักลบออกจากผลกําไร คาเฉลี่ยผลกําไร 
จึงเทากับ ๑,๓๘๗,๙๗๕.๗๖ บาทตอป และเม่ือพิจารณาจากระยะเวลาที่โรงงานควรรื้อถอน 
ถึงระยะเวลาที่ใชในการกอสรางโรงงานใหมแลวเสร็จ อันเปนชวงเวลาที่ผูฟองคดีตองหยุด
กิจการ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ เห็นวา ระยะเวลาที่ควรจะใชในการกอสราง
โรงงานใหมไมชัดเจนวาผูฟองคดีจะสรางโรงงานใหมมีขนาดเล็กใหญอยางไร การกําหนด 
คาทดแทนความเสียหายในสวนนี้จึงควรกําหนดใหสอดคลองกับระยะเวลาที่ใชจริง โดยคํานึงถึง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๒๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขนาดของโรงงานในขณะที่ถูกเวนคืนวาจะตองทําการร้ือถอนโดยใชระยะเวลาเทาใด ตลอดจน
การกอสรางโรงงานใหมในขนาดเดียวกันกับโรงงานเกาที่ถูกเวนคืน ควรจะใชระยะเวลากอสราง
พรอมติดตั้งเคร่ืองจักรและระบบการผลิตในระยะเวลาเทากัน จึงคิดคาทดแทนความเสียหายให
เปนเวลา ๑ ป เปนเงิน ๑,๓๘๗,๙๗๖ บาท กรณีจึงเห็นไดวา คณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องตนฯ ไดกําหนดเงินคาทดแทนความเสียหายเน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย 
ในสวนของการกําหนดคาสูญเสียโอกาสที่ควรไดประโยชนในการทําการคา โดยคํานึงถึง 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูฟองคดีอยางละเอียด และมุงหมายที่จะเยียวยาความเสียหายใหแก 
ผูฟองคดีที่ได รับจากการเวนคืนในครั้งน้ีตามที่บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
ตลอดจนระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของกําหนดแลว  นอกจากนั้น การประเมินผลประกอบการ 
ของผูประกอบกิจการคาหรือการอุตสาหกรรมในอนาคตวาจะมีกําไรหรือขาดทุน และจะมีกําไร
หรือขาดทุนมากนอยเพียงใด เปนเรื่องของการคาดคะเนซึ่งยากที่จะไดผลลัพธที่แนนอนตายตัว 
เน่ืองจากตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน คาแรง ราคาพลังงานที่ใชในการผลิต 
ราคาวัตถุดิบ อุปสงคและอุปทานของผลผลิต เปนตน กรณีจึงไมอาจนําผลประกอบการในป 
ที่ผานมาแตเพียงอยางเดียวมาเปนเคร่ืองกําหนดผลประกอบการในอนาคตได  ดังน้ัน การที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไมนําผลประกอบการของผูฟองคดีเฉพาะในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาใชกําหนดคาเสียโอกาสที่ควรไดรับประโยชนในการทําการคาใหแกผูฟองคดี จึงไมใช 
การกําหนดคาสูญเสียโอกาสที่ควรไดประโยชนในทางการคาใหแกผูฟองคดีโดยไมสมเหตุสมผล 
   สวนที่ผูฟองคดีอางวารายไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของผูฟองคดี
ตามหลักฐานการแสดงรายไดตามงบกําไรขาดทุนที่นําสงกรมสรรพากร มีกําไรสุทธิในป  
พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน ๑๐,๐๔๙,๙๖๑.๐๒ บาท คิดเปนคาเสียโอกาสขั้นต่ํา ๒๔ เดือน เปนเงิน
คาเสียหายจากการเสียโอกาสในทางธุรกิจจํานวน ๒๐,๒๙๙,๙๒๐ บาท น้ัน เม่ือขอเท็จจริง 
รับฟงไดวา ผูฟองคดีซ้ือที่ดินและอาคารโรงงานมาในป พ.ศ. ๒๕๔๑ จากเจาของเดิม ผูฟองคดี
จึงยอมรูหรือควรรูไดอยูแลววาที่ดินและอาคารโรงงานอยูในแนวเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ 
และหลังจากมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูฟองคดี
ก็ไมไดหยุดประกอบธุรกิจในทันทีที่ถูกเวนคืน แตยังคงดําเนินกิจการในที่ดินเดิมตอไปอีกระยะหนึ่ง 
ซ่ึงในระหวางเวลานั้น ผูฟองคดียอมจะตองจัดหาที่ดินที่ตั้งโรงงานและกอสรางโรงงานใหม 
เพ่ือรองรับการร้ือยายเคร่ืองจักรจากท่ีเดิมไปติดตั้งที่โรงงานแหงใหม เพ่ือใหกิจการสามารถ
ดําเนินตอไปได  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ มีมติกําหนดคาเสียหาย
เฉพาะในสวนคาสูญเสียโอกาสที่ควรไดประโยชนในทางการคาเปนเวลา ๑ ป และคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนฯ มีมติยืนตามความเห็นดังกลาว จึงไมอาจถือไดวาเปน 
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การกําหนดคาเสียหายที่จะตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดีโดยไมเปนธรรม  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๓/๒๕๕๖) 
 

   เม่ือปรากฏวาสิ่งปลูกสรางที่ผูฟองคดีใชเปนที่อยูอาศัยถูกเวนคืน
บางสวน โดยสวนที่เหลือไมสามารถใชเปนที่อยูอาศัยไดอีกตอไป ประกอบกับที่ดิน 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนก็มีสภาพไมเหมาะสมทีจ่ะใชปลกูสรางทีอ่ยูอาศัยใหม เน่ืองจาก
มีที่ตั้งอยูใตคอสะพานขามคลอง และรูปที่ดินสวนที่เหลือเปลี่ยนรูปเปนรูปสามเหลี่ยม
ซึ่งหากผูฟองคดีจะปลูกสรางที่อยูอาศัยใหมตามแบบเดิมซึ่งเปนบานไมชั้นเดียว 
มีใตถุนสูง นาจะสามารถหาที่อยูอาศัยแหงใหมและปลูกสรางใหแลวเสร็จดังเดิมได
ภายในระยะเวลาไมเกินหกเดือน  ดังน้ัน เม่ือพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขที่หนวยงาน
ทางปกครองกําหนดใหจายเงินคาทดแทนโรงเรือนและสิ่ งปลูกสรางงวดแรก 
เม่ือผูฟองคดีร้ือโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางออกไปจากที่ดินที่ถูกเวนคืนใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดรองขอรับเงินคาทดแทน จึงเห็นไดวาผูฟองคดี 
ยอมไดรับความเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยตั้งแตวันที่เริ่มทําการ 
ร้ือถอนสิ่งปลูกสรางจนแลวเสร็จเปนเวลาเกาเดือน หนวยงานทางปกครองจึงตองชําระ
เงินคาทดแทนสําหรับความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยใหแกผูฟองคดี 
รวมเปนเวลาเกาเดือน 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๘/๒๕๕๖ หนา ๙๘๗-๙๙๒ 
 

   กรณีที่ขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติไดวา ผูถูกเวนคืนประกอบกิจการ 
เลี้ยงปลาขาย อันเปนการประกอบการงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในที่ดินที่ถูกเวนคืน 
เม่ือที่ดินดังกลาวถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง ผูถูกเวนคืนยอมจะตองหยุดการประกอบกิจการ
เลี้ยงปลา ซึ่งหากยังประสงคจะประกอบกิจการเล้ียงปลาขายตอไปก็จะตองใชเวลาระยะหน่ึง
เพื่อซื้อหรือเชาที่ดินจากผูอ่ืนที่มีเน้ือที่มากพอที่จะใชขุดบอเลี้ยงปลาที่มีปริมาตรเทาเดิม 
ดําเนินการขุดบอเลี้ยงปลา จัดหาปลามาเลี้ยง และอนุบาลปลาใหโตจนมีขนาดที่จะจับ
มาขายได โดยในระหวางระยะเวลาดังกลาวผูถูกเวนคืนตองสูญเสียรายไดจากการขายปลา 
ผูถูกเวนคืนจึงชอบที่จะไดรับคาทดแทนสําหรับความเสียหายเชนวาน้ีซึ่งเปนคาทดแทน
ความเสียหายอันเน่ืองจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับ
มาตรา ๒๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
อันเปนคาทดแทนคนละสวนกับคาทดแทนบอเลี้ยงปลาซึ่งถือเปนคาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
   โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๕๘ หนา ๙๙๒-๙๙๕ 
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 ๑.๔ การขอใหเวนคืนสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
 

  กรณีที่ รัฐมนตรีผู รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ 
ไดรับคําอุทธรณที่เจาของอาคารที่ถูกเวนคืนมีคําขอใหเจาหนาที่เวนคืนบานพัก 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติใหถือวารัฐมนตรีวินิจฉัยใหเจาหนาที่
เวนคืนตามคํารองขอของเจาของ โดยศาลไมจําตองวินิจฉัยวาบานพักสวนที่เหลือ 
จากการเวนคืนดังกลาวเจาของยังคงสามารถพักอาศัยตอไปไดโดยปกติสุขหรือไม  
แมตอมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือดําเนินการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกลาว 
อีกฉบับหน่ึง เจาหนาที่ก็จะอางผลการสํารวจแนวเขตเวนคืนคร้ังหลังเปนเหตุเริ่มตน 
การใชสิทธิของเจาของอาคารในการรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนบานพักสวนที่เหลือ 
หาไดไม การมีคําวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีในครั้งหลังจึงไมเปนเหตุเปลี่ยนแปลง
กรณีการมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาในครั้งแรกได  ดังน้ัน  
ตามกรณีน้ีเจาหนาที่เวนคืนจึงตองเวนคืนสิ่งปลูกสรางทั้งหมดตามคําขอของเจาของ 
โดยเจาของมีสิทธิไดรับดอกเบ้ียคาทดแทนในสวนที่เพิ่มข้ึนจากคาทดแทนในสวนน้ี
ตั้งแตวันครบกําหนดหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดวันที่รัฐมนตรีจะตอง
วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมบานพักอาศัย ประกอบดวยอาคารชั้นเดียวและ
บานพักตึกสองชั้น ตั้งอยูบนที่ดินมีโฉนดที่ถูกเวนคืนบางสวนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา  
เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 
ในทองที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ กําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน
ของผูฟองคดีเปนเงิน ๖๗๕,๓๕๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีไดรับคาทดแทนจํานวนดังกลาวแลวและ 
ไดมีหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการเจาหนาที่เวนคืน ขอใหเวนคืนบานพักตึกสองชั้นสวนที่เหลือ
จากการเวนคืนดวย แตไดรับการปฏิเสธ ผูฟองคดีจึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ตอมา มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป 
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ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ผลของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ทําใหกิจการหรืออํานาจหนาที่ของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่เวนคืนเดิม โอนไปเปน
ของหนวยงานแหงใหม ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ เวนคืนบานพักตึกสองชั้นสวนที่เหลือจากการเวนคืนอีกคร้ัง แตไดรับแจงวา 
บานหลังดังกลาวถูกเวนคืนเฉพาะสวนของชายคา ซ่ึงไมมีผลตอโครงสรางหลักของอาคารและ
ยังสามารถใชประโยชนตอไปได ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไมสามารถดําเนินการจัดซ้ืออาคารดังกลาวได  
ตอมา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ ไดกําหนดคาทดแทนเพ่ิมเติมใหแกผูฟองคดี เปนเงิน 
๔๘๖,๕๒๙ บาท ซ่ึงผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนจํานวนดังกลาวแลว  หลังจากน้ัน ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แจงวานับแตวันที่ผูฟองคดี
มีหนังสืออุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยถึงวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณา
อุทธรณเปนเวลาเกินกวาหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีฯ ไดรับคําอุทธรณ กรณีจึงถือไดวา
รัฐมนตรีฯ ไดวินิจฉัยใหเจาหนาที่เวนคืนบานพักตึกสองชั้นสวนที่เหลือจากการเวนคืนตาม 
คํารองขอของผูฟองคดีแลว จึงขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาดําเนินการสั่งใหเจาหนาที่เวนคืน
อาคารดังกลาว โดยกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลวมีคําส่ังใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหกรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
เวนคืนบานพักตึกสองชั้นสวนที่ เหลือจากการเวนคืนและจายเงินคาทดแทนในราคา 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  บานพักอาศัยของผูฟองคดีกอนถูกเวนคืนประกอบดวยอาคารชั้นเดียวและบานพัก
ตึกสองชั้น โดยอาคารชั้นเดียวถูกเวนคืนบริเวณโรงจอดรถ ดานหนาอาคาร พรอมพ้ืนคอนกรีต 
สวนบานพักตึกสองชั้นบางสวนอยูในแนวเขตที่จะเวนคืน โดยถูกเวนคืนบริเวณสวนชายคาบาน
เปนแนวเฉียงรูปสามเหลี่ยมลึกประมาณ ๑.๒๕ เมตร ผูฟองคดีจึงขอใหเจาหนาที่เวนคืนบานพัก
ตึกสองชั้นสวนที่เหลือจากการเวนคืนดวย เม่ือเจาหนาที่ปฏิเสธคําขอโดยใหเหตุผลวา อาคาร
สวนที่เหลือจากการเวนคืนยังสามารถใชประโยชนได กรณีจึงเห็นไดวา บานพักตึกสองชั้นของ 
ผูฟองคดีถูกเวนคืนบางสวนจริง แตเจาหนาที่ผูทําการสํารวจอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน 
มีความเขาใจคลาดเคลื่อน ผูฟองคดีจึงอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะตองพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณของผูฟองคดีใหเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไมไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว จึงมีผลให



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๒๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจาหนาที่ตองเวนคืนบานพักตึกสองชั้นของผูฟองคดีสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๑๙๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แมตอมาจะมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีการสํารวจแนวเขต
เวนคืนอีกคร้ังหน่ึง แตเม่ือบานพักตึกสองชั้นของผูฟองคดีอยูในแนวเขตที่จะเวนคืนแลว 
เจาหนาท่ีจะอางผลการสํารวจครั้งหลังเปนเหตุเริ่มตนการใชสิทธิของผูฟองคดีในการรองขอให
เจาหนาที่เวนคืนสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือมิได การที่ผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ขอให
เวนคืนบานพักตึกสองชั้นสวนที่เหลือจากการเวนคืนอีกคร้ังหน่ึง และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ปฏิเสธ 
ไมเวนคืนใหตามคําขอ ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดี น้ัน เห็นวา การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเปนเหตุ
เปลี่ยนแปลงกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดี 
ใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
แตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงตองดําเนินการเวนคืนบานพักตึกสองชั้นสวนที่เหลือจาก 
การเวนคืนตามคําขอของผูฟองคดี โดยศาลไมจําตองวินิจฉัยวาบานพักสวนที่เหลือจาก 
การเวนคืนหลังดังกลาว ผูฟองคดีสามารถพักอาศัยตอไปไดโดยปกติสุขหรือไม ซ่ึงเม่ือพิจารณา
แบบแปลนการกอสรางอาคาร และรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
บานหลังดังกลาวแลว จะเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดเขาสํารวจอาคารและดําเนินการถอดแบบ
กอสราง กําหนดคาวัสดุกอสรางและคาแรง คาอํานวยการ ภาษี กําไร เพ่ือกําหนดเงินคาทดแทน
บานพักตึกสองชั้นใหแกผูฟองคดี ตามขั้นตอนและวิธีการคํานวณซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
โดยศาลไดสงรายละเอียดการคิดคํานวณดังกลาวใหผูฟองคดีทราบแลว และผูฟองคดีก็มิได
โตแยงแตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดกําหนดคาทดแทนบานพักตึกสองชั้นของผูฟองคดี
ในราคา ๓,๗๘๗,๔๙๒ บาท จึงเหมาะสมแลว สวนที่ผูฟองคดีประสงคใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่จัดซ้ือ
บานพักตึกสองชั้นสวนที่ เหลือจากการเวนคืนในราคา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน เห็นวา  
ไมมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟงไดวาบานหลังดังกลาวมีราคาตามที่กลาวอาง  

                                                            
 ๑๘ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ตองเวนคืนโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นแตเพียงบางสวน เจาของจะรองขอใหเจาหนาท่ี
เวนคืนสวนที่เหลืออยูซ่ึงใชการไมไดแลวดวยก็ได 
 ถาเจาหนาท่ีไมยอมเวนคืนตามคํารองขอของเจาของ เจาของมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับน้ันภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงเปนหนังสือจากเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่  ทั้งน้ี ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จส้ินภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ มิฉะน้ันใหถือวารัฐมนตรีวินิจฉัยใหเจาหนาที่เวนคืนตามคํารองขอของเจาของ 
 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 ในการดําเนินการตามวรรคสอง ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 
 
๑๐๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนบานพักตึกสองชั้นบางสวน (หลังคา) 
จํานวน ๗,๙๖๗ บาท และตึกสองชั้น (สวนปรับปรุง) จํานวน ๔,๐๓๘ บาท รวมเปนเงินที่ผูฟองคดี
ไดรับไปแลวจํานวน ๑๒,๐๐๕ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงตองจายเงินคาทดแทนบานพักตึกสองชั้น
สวนที่เหลือจากการเวนคืนใหผูฟองคดีเปนเงิน ๓,๗๗๕,๔๘๗ บาท สําหรับดอกเบี้ยที่ผูฟองคดี
มีสิทธิจะไดรับน้ัน มาตรา ๑๙ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ 
กําหนดใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม และเม่ือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไมไดวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตไดรับคําอุทธรณ (ภายในวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) เปนเหตุใหตองเวนคืนบานพักตึกสองชั้นสวนที่เหลือของผูฟองคดี
ตั้งแตวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท
ฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นนับแตวันที่ครบกําหนดหน่ึงรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ คือ นับแตวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป  พิพากษาให
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ เวนคืนบานพักตึกสองชั้นสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
และจายเงินคาทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๓,๗๗๕,๔๘๗ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด
ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินของตนเงินจํานวนดังกลาว 
ในแตละชวงเวลา แตไมเกินรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ เปนตนไปจนกวา
จะชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๗/๒๕๕๕) 
 

  มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณในการชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดรอนของผูที่ 
ถูกเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางแตเพียงบางสวน และสวนที่เหลือไมสามารถ 
ใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมไดอีกตอไป มิไดมีเจตนารมณที่จะใหรัฐเวนคืน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืนแลวใหโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางน้ัน
ตกมาเปนกรรมสิทธ์ิของรัฐดังเชนการเวนคืนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสภาพของ
เครื่องสีขาวประกอบกับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน มีพ้ืนที่เหลืออยูไมเพียงพอ 
ที่จะประกอบกิจการสีขาว วิญูชนยอมเห็นไดวาเจาหนาที่เวนคืนชอบที่จะดําเนินการ
เวนคืนเครื่องสีขาวสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามคํารองขอของผูถูกเวนคืน และแมวา
ระหวางการพิจารณาคํารองขอนั้น ผูถูกเวนคืนจะไดทําการรื้อถอนเครื่องสีขาวสวนที่เหลือ
จากการเวนคืนออกไปจากจุดเดิม และไดยกอุปกรณสวนที่ไมเสียหายจากการร้ือถอน
ใหแกบุคคลอื่นแลวก็ตาม หาเปนเหตุที่จะนํามากลาวอางเพื่อที่จะปฏิเสธไมเวนคืน
เครื่องสีขาวสวนที่เหลือจากการเวนคืนได การที่เจาหนาที่เวนคืนไมกําหนดคาทดแทน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๒๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เครื่องสีขาวสวนที่เหลือจากการเวนคืนใหแกเจาของผูถูกเวนคืน จึงเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูประกอบกิจการโรงสี ตั้งอยูบนที่ดินจํานวน ๓ แปลง ซ่ึงที่ดิน 
พรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนอยูในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ สายลพบุรี-ชัยนาท  
ตอนเลี่ยงเมืองลพบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูฟองคดีเห็นวาการเวนคืนดังกลาวทําใหไมสามารถใช
เคร่ืองสีขาวเครื่องที่ ๑ สําหรับประกอบกิจการโรงสีตอไปได ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงอธิบดี
กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ขอใหกรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จายเงินคาทดแทน 
ในสวนของโครงสรางตาง ๆ พรอมเคร่ืองจักรและอุปกรณสวนที่ตอเน่ืองที่จะตองรื้อถอนทั้งหมด
ของเครื่องสีขาวเครื่องที่ ๑ เพ่ือจัดระบบดานวิศวกรรมและดานอุตสาหกรรมใหม และขอใหจาย
คาดําเนินการและคาวางแผนผังโรงสีใหม  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา 
เม่ือปรากฏวาสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืน ผูฟองคดีไดร้ือถอนออกไปกอนแลว  
จึงไมเขาหลักเกณฑที่จะพิจารณาตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมอาจพิจารณาดําเนินการตามที่ผูฟองคดี
รองขอได ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) 
ซ่ึงตอมามีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกถอนคําสั่งและดําเนินการพิจารณาใหม โดยใชหลักฐานการประมาณราคา
กอนที่ผูฟองคดีจะรื้อถอนเครื่องสีขาวเครื่องที่ ๑ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  จากขอเท็จจริงรับฟงไดวา เคร่ืองสีขาวเครื่องที่ ๑ ของผูฟองคดีถูกเวนคืนในสวนที่
ใชเปนหลุมเทขาวและกะพอลําเลียงขาว เม่ือผูฟองคดีเห็นวาการเวนคืนดังกลาวทําให 
ไมสามารถใชเคร่ืองสีขาวดังกลาวสําหรับประกอบกิจการโรงสีตอไปได และไดมีหนังสือถึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ จายเงินคาทดแทนในสวนของโครงสรางตาง ๆ  
พรอมเครื่องจักรและอุปกรณสวนที่ตอเน่ืองที่จะตองรื้อถอนทั้งหมดของเครื่องสีขาวเคร่ืองที่ ๑ 
เพ่ือจัดระบบดานวิศวกรรม ดานอุตสาหกรรม และขอใหจายคาดําเนินการ คาวางแผนผังโรงสีใหม 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาหนาที่เวนคืนจึงมีหนาที่ในการพิจารณาวา เคร่ืองสีขาวเครื่องที่ ๑ 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนสามารถใชประกอบกิจการโรงสีตามวัตถุประสงคเดิมไดตอไป 
อีกหรือไม หากผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาเครื่องสีขาวเครื่องที่ ๑ สวนที่เหลือจากการเวนคืน 
ยังสามารถใชประกอบกิจการโรงสีตามวัตถุประสงคเดิมไดตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะ
ปฏิเสธไมเวนคืนตามคํารองขอของผูฟองคดี แตหากขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาเคร่ืองสีขาว 



 
 
๑๐๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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เคร่ืองที่ ๑ สวนที่เหลือจากการเวนคืน ไมสามารถใชประกอบกิจการโรงสีตามวัตถุประสงคเดิม
ไดอีกตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะทําการเวนคืนเคร่ืองสีขาวเคร่ืองที่ ๑ สวนที่เหลือ 
จากการเวนคืนตามคํารองขอของผูฟองคดีตอไปแมวาการเวนคืนเคร่ืองสีขาวเครื่องที่ ๑  
สวนที่เหลือจากการเวนคืนตามคํารองขอของผูฟองคดี จะไมทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ
ประโยชนเลยก็ตาม  ทั้งนี้ เน่ืองจากบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณในการชวยเหลือหรือบรรเทา 
ความเดือดรอนของผูที่ถูกเวนคืนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางแตเพียงบางสวน และสวนที่เหลือ 
ไมสามารถใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมไดอีกตอไป มิไดมีเจตนารมณที่จะใหรัฐเวนคืน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลือจากการเวนคืนแลวใหโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางน้ัน 
ตกมาเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐดังเชนการเวนคืนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามที่บัญญัติไว 
ในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ แตอยางใด เม่ือพิจารณา
สภาพของเครื่องสีขาวเครื่องที่ ๑ ของผูฟองคดีสวนที่เหลือจากการเวนคืน ประกอบกับ 
ผลการตรวจสอบโรงสีของอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีวา การตรวจสอบบริเวณโรงสีและ 
แนวเสนแบงเขตเวนคืนที่ดินพบวาบริเวณหลุมเทขาวและกะพอลําเลียงขาวถูกเสนแบงเขต
เวนคืนตัดผาน ทําใหไมสามารถลําเลียงขาวเขารานสีขาวไดและบริเวณโดยรอบรานสีขาว 
มีพ้ืนที่เหลืออยูไมเพียงพอที่จะประกอบกิจการสีขาว เน่ืองจากการประกอบกิจการตองมีบริเวณ
เพียงพอที่จะกองขาวเปลือกเพ่ือสงเขารานสีขาวอยางตอเน่ือง และจะตองมีบริเวณหรืออาคาร
เก็บขาวสารหลังจากการสีขาวแลวเสร็จ วิญูชนยอมเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชอบที่จะ
ดําเนินการเวนคืนเครื่องสีขาวเครื่องที่ ๑ ของผูฟองคดีสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามคํารองขอ
ของผูฟองคดี และแมวาระหวางการพิจารณาคํารองขอใหเวนคืนเคร่ืองสีขาวเครื่องที่ ๑ สวนที่
เหลือจากการเวนคืน ผูฟองคดีจะไดทําการร้ือถอนเครื่องสีขาวดังกลาวออกไปจากจุดเดิม  
และไดยกอุปกรณสวนที่ไมเสียหายจากการรื้อถอนใหแกโรงสีอ่ืนไปแลวก็ตาม แตขอเท็จจริง 
เชนวาน้ันก็หาใชเหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะนํามากลาวอางเพื่อที่จะปฏิเสธไมเวนคืนเครื่องสีขาว
เคร่ืองที่ ๑ สวนที่เหลือจากการเวนคืนได  อีกทั้ง การที่ผูฟองคดีไดทําการร้ือถอนเครื่องสีขาว
สวนที่เหลือจากการเวนคืนออกไปเพ่ือนําไปปลูกสรางใหม ก็เปนสิทธิโดยชอบของผูฟองคดี 
ที่สามารถกระทําได หาเปนการกระทําโดยไมสุจริตแตอยางใด  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมกําหนดเงินคาทดแทนเครื่องสีขาวเครื่องที่ ๑ ของผูฟองคดีสวนที่เหลือ
จากการเวนคืนตามคํารองขอของผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีไดร้ือถอนเคร่ืองสีขาวออกไป
กอนแลว จึงไมเขาหลักเกณฑที่จะพิจารณาตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฯ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ชอบท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จะกําหนดเงินคาทดแทนในสวนของคาร้ือถอนและคาขนยายเครื่องสีขาวเครื่องที่ ๑ ใหแก 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๒๙ 
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ผูฟองคดีตามความเหมาะสมและเปนธรรม แตสําหรับคาติดตั้งเครื่องสีขาวเครื่องที่ ๑ ใหมน้ัน 
ขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา หลังจากรื้อถอนโรงสีขาวเครื่องที่ ๑ โดยคาใชจายของตนเอง ผูฟองคดี
ไดยกอุปกรณสวนที่ไมเสียหายจากการรื้อถอนใหแกบุคคลอ่ืน ซึ่งไดนําไปติดตั้งโดยคาใชจาย
ของผูน้ันเอง  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีมิไดเปนผูเสียคาใชจายในการติดตั้งเครื่องสีขาวเครื่องที่ ๑  
โดยคาใชจายของตนเอง ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับคาติดตั้งในสวนนี้  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนดเงินคาทดแทนในสวนของคาร้ือถอนและคาขนยายเครื่องสีขาว
เคร่ืองที่ ๑ ใหแกผูฟองคดีตามความเหมาะสมและเปนธรรม โดยนํารายงานประมาณราคา 
คาทดแทนส่ิงปลูกสรางซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จัดทําไวมาประกอบการพิจารณา
กําหนดเงินคาทดแทนดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๕/๒๕๕๖) 
 

 ๑.๕ การขอใหเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน 
 

  มาตรา ๒๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี  ดังน้ัน ในกรณีของการเวนคืนที่ดินบางสวน 
แลวที่ดินสวนที่เหลือมีจํานวนไมถึงยี่สิบหาตารางวา เจาหนาที่เวนคืนหรือผูไดรับ
มอบหมายควรแจงสิทธิการรองขอใหเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน
ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ใหเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนทราบ ซึ่งเม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีไมปรากฏวาไดมีการ 
แจงสิทธิดังกลาวใหเจาของที่ดินทราบเปนเหตุใหเจาของที่ดินมีคําขอดังกลาวรวมมา 
ในคําขอทายอุทธรณ ซึ่งเปนการยื่นโดยผิดหลง ผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
ก็ควรจะแจงหรือแนะนําใหมีการย่ืนไปคําขอโดยถูกตองตอไป แตก็ไมดําเนินการ 
เจาหนาที่เวนคืนหรือผูที่ไดรับมอบหมายยอมไมอาจอางเหตุที่มีการยื่นคําขอใหจัดซื้อ
หรือเวนคืนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนโดยไมถูกตองมาปฏิเสธความรับผิดได  
ในกรณีน้ีจึงตองถือวาเจาหนาที่เวนคืนไดรับคํารองขอของเจาของที่ดินแลวและ 
ตองกระทําการจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือดังกลาว การที่เจาหนาที่เวนคืนไมทําการจัดซื้อ
ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามคําขอ จึงเปนการไมดําเนินการตามหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
  โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๖ หนา ๙๗๕-๙๗๙ 
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  กรณีมีการรองขอใหเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน  
แมจะปรากฏวาที่ ดินสวนที่ เหลือมีเน้ือที่หรือรูปแปลงไมเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ กําหนด 
แตหากในทางการพิจารณาไดความวา ที่ดินสวนที่เหลือน้ัน เจาของที่ดินไมสามารถ 
ทําประโยชนหรือใชเปนที่อยูอาศัยตามปกติ ในกรณีเชนน้ี เจาหนาที่เวนคืนชอบที่จะ
เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือ โดยนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาใชบังคับโดยอนุโลม เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย หาไมแลวคําสั่ง
ปฏิเสธไมจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือยอมไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสี่เปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนด เน้ือที่ ๘ ไร ๘๕ ตารางวา 
ซ่ึงถูกเวนคืนบางสวนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยาย
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพ-เชียงราย ตอนทางแยกตางระดับหินกอง พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เปนจํานวนเน้ือที่ ๕ ไร ๓ งาน ๖๗ ตารางวา โดยท่ีดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนถูกแบงเปน  
๓ สวน แยกจากกัน สวนที่ ๑ เน้ือที่ประมาณ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา สวนที่ ๒ เน้ือที่ประมาณ ๑ ไร 
๖๓๖/๑๐ ตารางวา และสวนที่ ๓ เน้ือที่ประมาณ ๓๕๘/๑๐ ตารางวา ผูฟองคดีทั้งสี่มีหนังสือถึง 
กรมทางหลวง (ผูถูกฟองคดี) เพ่ือขอใหจัดซ้ือที่ ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนดังกลาว  
แตผูถูกฟองคดีไดอนุมัติใหจัดซ้ือที่ดินเฉพาะสวนที่ ๑ เทาน้ัน ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสี่ไดทําบันทึก
ขอตกลงยินยอมรับเงินคาจัดซ้ือที่ดินดังกลาวในอัตราตารางวาละ ๑๙,๒๗๘ บาท  ตอมา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดวินิจฉัยอุทธรณเงินคาทดแทนที่ดินของผูฟองคดีทั้งสี่  
โดยใหเพ่ิมเปนตารางวาละ ๒๘,๙๑๗ บาท ผูฟองคดีทั้งสี่จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนในสวนที่ ๒ และสวนที่ ๓  
ในราคาตารางวาละ ๒๘,๙๑๗ บาท พรอมดอกเบี้ยนับแตวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนวันที่ 
ผูฟองคดีทั้งสี่ไดรองขอใหผูถูกฟองคดีจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนจนถึงวันที่ 
จายเงินแลวเสร็จ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งใชบังคับ
อยูในขณะที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามคดีน้ีใชบังคับ  
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับตอมาและใชบังคับ 
ในขณะที่มีการรองขอใหจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนตามคดีน้ี ประกอบกับมาตรา ๒๐ 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ จะเห็นไดวา มีเจตนารมณ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มุงใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน โดยไดกําหนดหลักการในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยใหตองชดใชเงินคาทดแทนแกเจาของผูที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืน
ดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงราคาที่ ซ้ือขายกันตามปกติ การไดมา สภาพและที่ตั้ง 
ของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน สําหรับบทบัญญัติมาตรา ๒๐  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดที่ดินสวนที่เหลือไววามีเน้ือที่เทาใด รูปแปลงที่ดิน 
มีสภาพอยางไรที่เจาของที่ดินจะสามารถใชทําประโยชนหรือใชเปนท่ีอยูอาศัยไดตามปกติ  
โดยเจาหนาที่เวนคืนไมจําตองจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือดังกลาว ซ่ึงถือเปนเพียงหลักเกณฑขั้นต่ํา  
อยางไรก็ดี หากปรากฏขอเท็จจริงวาที่ดินสวนที่เหลือไมเปนไปตามหลักเกณฑขั้นต่ําตามที่
กฎหมายกําหนดดังกลาว แตสภาพของที่ดินมีรูปแปลงที่ไมสามารถใชทําประโยชนไดตามปกติ 
เจาหนาที่เวนคืนชอบที่จะจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือ โดยนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาบังคับใชโดยอนุโลม เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว หาไมแลว ยอมสงผล 
ใหคําสั่งปฏิเสธไมจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือพิจารณาสภาพ 
และที่ตั้งของที่ดินสวนที่เหลือในสวนที่ ๒ แลวปรากฏวา แมที่ดินมีเน้ือที่เหลืออยูจํานวน ๑ ไร  
๖๓๖/๑๐ ตารางวา หรือมีดานใดดานหนึ่งไมนอยกวาหาวา ซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่เจาของ
ที่ดินจะสามารถรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือไดตามมาตรา ๒๐  
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ แตโดยที่ที่ดินมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม
โดยรูปแปลงมุมดานทิศใตมีสภาพเปนมุมแหลมแนวโคงเสมือนปลายดาบ ตั้งอยูบริเวณทางแยก
ซ่ึงเปนชวงที่ลงมาจากสะพานแยกไปจังหวัดสระบุรีทางหน่ึงและแยกไปอําเภอภาชีอีกทางหนึ่ง 
และเนื่องจากที่ดินมีลักษณะเปนแนวโคงและตั้งอยูในชวงทางลงจากสะพานดังกลาว จึงเห็นไดวา
นาจะเกิดอันตรายไดโดยงายกับผูที่จะตองเขาออกในที่ดินจากรถยนตที่วิ่งลงจากสะพาน ซ่ึงเปน
ลักษณะเดียวกันทั้งสองดาน ประกอบกับดานที่ติดถนนทั้งสองดานผูถูกฟองคดีจัดทําแผนเหล็ก
ก้ันตลอดแนว ไมสามารถเขาออกที่ดินได จึงทําใหที่ดินสวนที่เหลือในสวนนี้ไมสามารถ 
ทําประโยชนหรือใชเปนที่อยูอาศัยตามปกติ เม่ือคํานึงถึงสภาพและที่ตั้งของที่ดินสวนที่เหลือ
จากการเวนคืนแปลงดังกลาวและความเสียหายของผูฟองคดีทั้งสี่แลว การท่ีผูถูกฟองคดีปฏิเสธ
ไมจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือในสวนนี้จึงไมเปนธรรม และไมเปนไปตามเจตนารมณแหงกฎหมาย 
วาดวยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพยทีมุ่งหมายคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสินและใหมีการชดใช
เงินคาทดแทนแกเจาของที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืนอยางเปนธรรม และบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่มุงหมายใหชดใชคาตอบแทนที่เปนธรรมแกผูที่ไดรับความเสียหายจากการ
เวนคืน การที่ผูถูกฟองคดีปฏิเสธไมจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือในสวนที่ ๒ จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 



 
 
๑๐๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สําหรับที่ ดินสวนที่ เหลือในสวนที่  ๓  ปรากฏวา  มี เ น้ือที่ เหลืออยู จํ านวน  
๓๕๘/๑๐ ตารางวา หรือมิไดมีดานหน่ึงดานใดนอยกวาหาวา ซ่ึงไมอยูในหลักเกณฑที่ตองจัดซ้ือ 
ตามนัยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ที่ดินในสวนนี้  
แมจะเปนชวงที่อยูใกลกับทางลงจากสะพาน แตก็ติดถนนดานหนาเพียงดานเดียว โดยดานหลัง
ของที่ดินติดถนนซอย ซ่ึงสามารถใชเปนทางเขาออกได ที่ดินสวนที่เหลอืในสวนที่ ๓ จึงยังสามารถ
ใชประโยชนไดพอควร การที่ผูถูกฟองคดีไมจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือในสวนพิพาทน้ี จึงชอบแลว
สําหรับกรณีของดอกเบี้ยของวงเงินที่จัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนในสวนที่ ๒ น้ัน  
เห็นวา มาตรา ๒๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ บัญญัติให
ตองมีการจายดอกเบี้ยในกรณีที่ไดทําสัญญาซื้อขายแลวและมีการจายเงินคาซ้ือขายลาชา 
กวาที่กฎหมายกําหนดเทาน้ัน มิไดมีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการจายดอกเบี้ยนับแตวันที่ 
ขอใหจัดซ้ือหรือกอนที่จะมีการทําสัญญาซื้อขาย และกรณีเชนนี้ก็ยังมิไดกอใหเกิดภาระหนาที่ 
ที่ผูถูกฟองคดีจะตองชําระใหแกผูฟองคดีทั้งสี่นับแตวันที่รองขอใหจัดซ้ือแตอยางใด  พิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีจัดซ้ือที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๕๘ ซ่ึงเปน
สวนที่เหลือในสวนที่ ๒ ในราคาตารางวาละ ๒๘,๙๑๗ บาท ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ 
คดีถึงที่สุด สวนคําขออ่ืนใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๙/๒๕๕๕) 
 

  เม่ือภายหลังการเวนคืนปรากฏวาที่ดินที่ถูกเวนคืนถูกแบงออกเปน ๒ แปลง 
โดยแปลงหน่ึงมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม มีดานหน่ึงของที่ดินยาวนอยกวาหาวา  
และท่ีดินสวนที่เหลือน้ันไมอยูติดตอกับที่ดินแปลงอ่ืนของผูถูกเวนคืน หนวยงาน 
ทางปกครองจึงชอบที่จะตองจัดซื้อที่ ดินสวนที่ เหลือจากการเวนคืนดังกลาว 
จากผูถูกเวนคืนดวย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๘ หนา ๙๙๙-๑๐๐๓ 
 

 ๑.๖ การกําหนดใหการเวนคืนเปนกรณีที่มีความจําเปนโดยเรงดวน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน 
 

  ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองไมไดใชประโยชนในที่ดินที่ถูกเวนคืน 
ตามวัตถุประสงคที่ระบุไว หนวยงานทางปกครองดังกลาวยอมไมมีอํานาจที่จะยึดถือ
ที่ดินน้ันไวอีกตอไป ซึ่งในการคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน แตมิไดใชตามวัตถุประสงค



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหแกเจาของหรือทายาทเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ศาลซึ่งเปนองคกร 
ที่มีอํานาจหนาที่ตีความและบังคับใชกฎหมาย จึงมีอํานาจหนาที่ที่จะออกคําบังคับ 
ใหหนวยงานทางปกครองคืนที่ดินที่ไมไดใชประโยชนน้ันแกเจาของหรือทายาทได  
ซึ่งกรณีน้ีมิใชเปนการบังคับใหโอนที่ดินตามมาตรา ๑๓๐๕ แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย หรือการถอนสภาพท่ีดินตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  
แตอยางใด  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด เน้ือที่ ๑ งาน ๖๗.๓๐ ตารางวา  
ซ่ึงถูกเวนคืนทั้งแปลงตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่
อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาบริเวณ 
วัดนครอินทร และถนนตอเชื่อมสายติวานนท-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร  หลังจากน้ี ผูฟองคดี 
ไดจดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาททั้งแปลงกับกรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดี) โดยผูถูกฟองคดี
ไดโอนเงินคาทดแทนเขาบัญชีเงินฝากของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ แตเน่ืองจาก
การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวยังไมแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีจึงไดตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่ อําเภอบางบัวทอง อําเภอเมืองนนทบุรี  
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒  
เพื่อดําเนินการกอสรางโครงการดังกลาวจนแลวเสร็จ เม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ซ่ึงปรากฏวา
ยังคงเหลือที่ดินของผูฟองคดีที่ไมไดใชประโยชนอีกประมาณ ๑.๒๙ ตารางวา  ตอมา ผูฟองคดี
มีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอที่ดินสวนที่เหลือจากการใชประโยชนน้ันคืน แตผูถูกฟองคดี 
แจงวา ที่ดินสวนดังกลาวผูถูกฟองคดีมีแผนจะนําไปเพื่อใชประโยชนงานทาง ไมสามารถคืนที่ดิน
ใหตามที่รองขอได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี 
คืนที่ดินสวนที่เหลือที่ยังมิไดนําไปใชประโยชนในการกอสรางถนนนครอินทรใหแกผูฟองคดี  
โดยใหผูถูกฟองคดีรับเงินคาทดแทนที่ดินที่ผูฟองคดีรับไปคืนจากผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวา เม่ือปลายป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูถูกฟองคดีไดนําที่ดิน 
สวนที่เหลือจากการใชประโยชนของผูฟองคดีและของบุคคลอ่ืนอีกหลายแปลงไปใหสหกรณ
จังหวัดนนทบุรีใชเปนศูนยจําหนายดอกไมประดับและกิ่งพันธุไมผล ซ่ึงมิไดเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ไดกําหนดวัตถุประสงคของการเวนคืนวา เพ่ือใชในการกอสรางสะพาน 
ขามแมนํ้าเจาพระยาบริเวณวัดนครอินทร และถนนตอเชื่อมสายติวานนท-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร  



 
 
๑๐๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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นอกจากนี้ แมผูถูกฟองคดีมีโครงการที่จะนําที่ดินพิพาทไปกอสรางศูนยบํารุงรักษาทางหลวง  
ซ่ีงอยูในความหมายของงานทางตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไมอาจถือไดวา  
เปนการนําที่ดินที่ถูกเวนคืนไปใชเพ่ือการอ่ืน เน่ืองจากการนําที่ดินเวนคืนไปใชในการอ่ืน 
ตองเปนกิจการที่มีลักษณะความจําเปนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๑๙ แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง๒๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูถูกฟองคดี
ไมไดใชประโยชนในที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงคที่ระบุไว ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอํานาจ 
ที่จะยึดถือที่ดินพิพาทอีกตอไป ผูถูกฟองคดีจึงตองคืนที่ดินสวนที่เหลือประมาณ ๑.๒๙ ตารางวา 
ใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  
และมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สําหรับกรณีที่ 
ผูถูกฟองคดีอางวา ที่ ดินที่ถูกเวนคืนยอมเปนสาธารณประโยชน ตามนัยมาตรา ๘๒๑  

                                                            
๑๙ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

มาตรา ๕ เม่ือรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใด ๆ อันจําเปนเพื่อการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อ 
การพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตกลงในเร่ือง
การโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติวาดวยการเวนคืนไวในกฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะแลว ถาจะตองดําเนินการเวนคืนเพื่อกิจการ
ตามกฎหมายดังกลาว เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัติน้ีแทนก็ได 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการเวนคืนตามวรรคหน่ึง จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ไวกอนก็ได 

๒๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓๖ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ

เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศหรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง 
หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใช
คาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน  ทั้งน้ี 
ตามที่ระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหน่ึง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติ การไดมา 
สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพย
ไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพื่อการอื่น
ตามวรรคหน่ึงและโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

๒๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
มาตรา ๘ บรรดาท่ีดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปนทรัพยสินของแผนดินน้ัน ถาไมมี

กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา และดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควรแกกรณี  
อํานาจหนาท่ีดังวาน้ี รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูใชก็ได 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๕ 
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แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และมาตรา ๑๓๐๕๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
รวมทั้งอางวา ที่ดินของผูฟองคดีไดขึ้นทะเบียนเปนทางหลวงชนบทแลว จึงไมสามารถโอนที่ดิน 
คืนใหไดน้ัน เห็นวา บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ เปนบทบัญญัติเก่ียวกับ
การถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินเพ่ือนําไปใชในการอ่ืน สวนมาตรา ๑๓๐๕  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนการโอนทรัพยสินสาธารณสมบัติของแผนดิน  
ซ่ึงทั้งสองกรณีจะกระทําไดโดยการตราเปนพระราชบัญญัติ ออกพระราชกฤษฎีกาหรือ 
โดยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะ ซ่ึงในการเวนคืนที่ ดินมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ  
ไมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือฉบับปจจุบันตางบัญญัติวา การเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุ
วัตถุประสงคแหงการเวนคืน และกําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพย ถามิได 
ใชอสังหาริมทรัพยน้ันภายในเวลาที่กําหนด ตองคืนที่ดินใหเจาของเดิมหรือทายาท จึงเห็นไดวา  
การคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนแตมิไดใชตามวัตถุประสงคใหคืนแกเจาของหรือทายาท  
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ดังน้ัน ศาลซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ตีความ 
และบังคับใชกฎหมาย จึงมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญ 
ที่จะออกคําบังคับใหผูถูกฟองคดีคืนที่ดินตามฟองแกผูฟองคดีไดตามสิทธิที่ผูฟองคดีพึงมีพึงได  
ซ่ึงกรณีน้ีมิใชเปนการบังคับใหโอนที่ ดินตามมาตรา ๑๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย หรือการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีดําเนินการจดทะเบียนโอนที่ดิน จํานวนเนื้อที่ ๑.๒๙ ตารางวา ใหแกผูฟองคดี  

                                                                                                                                                                          
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  

หรือเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมือง อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพ่ือใชประโยชน
อยางอื่น หรือนําไปจัดเพ่ือประชาชนได ในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาท่ีดินมาใหพลเมืองใชรวมกัน
แทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนในที่ดินน้ัน หรือที่ดินน้ัน 
ไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว
การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

(๒) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการ 
ของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองน้ันเลิกใช หรือไมตองการหวงหามหรือสงวนตอไป เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกา 
ถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองซ่ึงมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได แตถาจะโอนตอไป 
ยังเอกชนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน ใหกระทํา 
โดยพระราชกฤษฎีกา 

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมีแผนที่แสดงเขตท่ีดินแนบทายพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกาน้ันดวย 

๒๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพยสินซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินน้ันจะโอนแกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจ 

แหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 



 
 
๑๐๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยใหผูถูกฟองคดีมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมตามที่หนวยงานทางปกครองเรียกเก็บ  
และใหผูฟองคดีมีหนาที่คืนเงินคาทดแทนที่ดินจํานวน ๒๕,๘๐๐ บาท ใหแกผูถูกฟองคดี  
โดยตองมีการจายเงินคืนใหแลวเสร็จกอนการจดทะเบียนโอนที่ดิน  ทั้งน้ี ใหผูฟองคดีดําเนินการ
คืนเงินใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด และเม่ือผูฟองคดีจายเงินคาทดแทน 
ใหผูถูกฟองคดีครบถวนแลว ใหผูถูกฟองคดีดําเนินการโอนที่ดินใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน  
นับแตวันที่ไดรับเงินคาทดแทนครบถวนแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๒/๒๕๕๗) 
 

  การใชอํานาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทําไดเทาที่มีความจําเปน
ตามขอบเขตวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และตองกําหนดระยะเวลาเขาใชอสังหาริมทรัพย
ไวใหชัดแจง เม่ือรัฐไดเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาแลว ยอมมีพันธะท่ีจะตองนําไปใช 
ตามความจําเปนภายในขอบเขตวัตถุประสงคแหงการเวนคืน ถารัฐมิไดนําไปใช 
ตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืน หรือใชประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืน
เพียงบางสวน หรือมิไดใชภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ตองคืนใหแกเจาของเดิม 
หรือทายาท เม่ือปรากฏวาหนวยงานทางปกครองไดนําที่ดินจากการเวนคืนไปใช 
เปนสองสวน สวนแรกนําไปใชสรางถนนและทางเทาซึ่งอยูบริเวณเดียวกับทางข้ึน-ลง
ทางพิเศษศรีรัช จึงถือไดวาเปนการนําไปใชตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืนตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐  
แตสวนที่สองหนวยงานทางปกครองไดนําที่ดินจากการเวนคืนบางสวนไปเรียกเก็บ 
คาเชาจากบุคคลอ่ืน และบางสวนยังคงปลอยเปนที่วาง กรณียอมแสดงใหเห็นวา
หนวยงานทางปกครองมิไดนําที่ ดินไปใชในการสรางทางพิเศษตามวัตถุประสงค 
แหงการเวนคืน หนวยงานทางปกครองจึงมีหนาที่ตองคืนที่ดินในสวนน้ีใหแกเจาของ
ที่ดินผูถูกเวนคืน โดยเจาของที่ดินตองคืนคาทดแทนที่ดินในสวนดังกลาวที่เกินไป 
ใหแกหนวยงานทางปกครอง 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีโฉนดที่ดินของผูฟองคดีดังกลาวบางสวน 
เน้ือที่ ๓๐ ตารางวา ถูกการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เวนคืนตาม 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในทองที่อําเภอปากเกร็ด อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา 
เขตหวยขวาง เขตบางกะป เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ ผูฟองคดีเห็นวา ที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนบางสวนมิไดนําไปใชตามวัตถุประสงคของการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนด  
แตไดมีการนําไปใชหาประโยชนในทางธุรกิจ โดยนําที่ดินสวนดังกลาวไปเรียกเก็บคาเชา 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากผูเชาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนจากผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองคืนที่ดินสวนที่เวนคืนเกินความจําเปนเนื้อที่  
๒๒ ตารางวา ใหแกผูฟองคดี โดยผูฟองคดียินดีชําระเงินคาที่ดินสวนที่ขอคืน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตราขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางทางพิเศษระบบทางดวนสายแจงวัฒนะ-บางโคล และสายพญาไท-
ศรีนครินทร (ทางพิเศษศรีรัช) ในทองที่อําเภอปากเกร็ด อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตหวยขวาง 
เขตบางกะป เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็ว 
แกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค เม่ือที่ดินของผูฟองคดีที่ถูกเวนคืน
จํานวนเนื้อที่ ๓๐ ตารางวาน้ัน ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดใหกรุงเทพมหานครใชที่ดินดังกลาว 
เพ่ือทําการกอสรางถนนเลียบคลองบางกะปหรือถนนเพชรอุทัย ซ่ึงเปนถนนที่เชื่อมตอระหวาง
ถนนพระราม ๙ กับถนนเพชรบุรีตัดใหม และอยูบริเวณใกลเคียงกับทางขึ้น-ลงทางพิเศษศรีรัช 
และใหกรุงเทพมหานครรับผิดชอบดูแลและบํารุงรักษา รวมทั้งใชสอยเพ่ือสาธารณประโยชนอ่ืน ๆ 
ของกรุงเทพมหานคร โดยที่ดินของผูฟองคดีที่ถูกเวนคืนถูกนําไปใชเปนสองสวน คือ สวนแรก 
เน้ือที่ ๑๒.๖๕ ตารางวา กรุงเทพมหานครใชสรางพ้ืนผิวจราจรและทางเทา วางระบบสาธารณูปโภค
บนที่ดิน และสวนที่สอง เน้ือที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา มีลักษณะเปนที่ดินวางเปลามิไดทําประโยชน 
ตั้งอยูระหวางทางเทาของถนนเพชรอุทัยกับที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๔๓๙ เลขที่ดิน ๑๒๐ 
เม่ือพิจารณาการนําที่ดินของผูฟองคดีที่ถูกเวนคืนไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการ
เวนคืนแลว เห็นวาที่ดินสวนแรกซ่ึงผูถูกฟองคดีทั้งสองไดมอบหมายใหกรุงเทพมหานคร 
นําไปทําเปนสวนหนึ่งของถนนเพชรอุทัยและทางเทา ซ่ึงอยูบริเวณใกลเคียงกับทางขึ้น-ลง 
ทางพิเศษศรีรัชน้ัน ตามความหมายของทางพิเศษตามขอ ๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๒๙๐ ซ่ึงบัญญัติวา ทางพิเศษ หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดสรางขึ้นใหมไมวา 
ในระดับพ้ืนดิน ใตพ้ืนดิน เหนือพนพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ํา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจร 
เปนพิเศษ และหมายความรวมถึงทางซึ่งใชสําหรับรถรางเดียวหรือรถใตดิน สะพาน อุโมงค  
เรือสําหรับขนสงรถขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นลงรถ ทางเทา ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง  
เขื่อนก้ันน้ํา ทอทางระบายน้ํา กําแพงกันดิน ร้ัวเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร 
และอาคารหรือสิง่อ่ืนอันเปนอุปกรณเก่ียวกับงานทางพิเศษ  ดังนั้น เม่ือถนนเพชรอุทัยและทางเทา 
อยูบริเวณเดียวกับทางขึ้น-ลงทางพิเศษศรีรัช จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไดนําที่ดินสวนนี้ 
ไปสรางทางพิเศษตามวัตถุประสงคของการเวนคืนแลว สําหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนสวนที่สอง  
 



 
 
๑๐๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เน้ือที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา น้ัน มีลักษณะเปนที่วางเปลาอยูถัดจากสวนแรกและติดกับที่ดิน 
สวนที่เหลือจากการเวนคืนของผูฟองคดี และปรากฏวาที่ดินสวนนี้ยังเปนที่วางเปลาไมได 
ใชประโยชนแตอยางใด แมผูถูกฟองคดีทั้งสองจะอางวาการสรางถนนทางหลวงเทศบาลหรือ
ถนนเลียบคลองบางกะป ทําใหเกิดทางแยกบริเวณใกลเคียงกับที่พิพาท เกิดการจราจรติดขัด 
และมีผลกระทบโดยตรงตอผูใชทางพิเศษ รูปแบบกอสรางทางพิเศษจึงอาจใชไมเต็มพ้ืนที่ 
โดยมีการเวนระยะไวเพ่ือการตอขยายหรือเพ่ือการสาธารณูปโภค แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีการนําที่ดินสวนนี้บางสวนไปเรียกเก็บคาเชาจากบุคคลอ่ืน ยอมแสดง 
ใหเห็นวาผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดใชประโยชนในที่ ดินสวนที่สองน้ีในการสรางทางพิเศษ 
ตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืนตามที่ กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ แตไดนําที่ดินที่บังคับเวนคืนมาไปใชประโยชนอยางอ่ืน  
อันขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  ดังน้ัน การเวนคืนที่ดินเพ่ือไปเรียกเก็บคาเชา 
เพ่ือประกอบธุรกิจในที่ดิน จึงไมอาจกระทําได และไมถือเปนการใชที่ดินในการสรางทางพิเศษตาม
วัตถุประสงคแหงการเวนคืนแตอยางใด แมพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ทั้งสองใชในการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีจะมิไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับกําหนดระยะเวลา 
ในการใชอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน และการคืนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนใหแกเจาของเดิม
หรือทายาทก็ตาม แตเม่ือมาตรา ๓๓ วรรคหา๒๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซ่ึงใชบังคับในขณะนั้น ไดบัญญัติใหใชอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการเวนคืน 
เพ่ือประโยชนตามที่ระบุไวในกฎหมาย และถาไมไดใชเพ่ือประโยชนดังกลาวภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดในกฎหมาย ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพ่ือการอ่ืนและ 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ฉะนั้น เม่ือไมมีการใชที่ดินของผูฟองคดีในสวนนี้ 
ทั้งไมปรากฏวาไดมีการตรากฎหมายเวนคืนที่ดินสวนที่เหลือจากการใชประโยชนดังกลาวไปใช
                                                            

๒๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
มาตรา ๓๓   ฯลฯ    ฯลฯ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปน

สาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อ 
การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทน
ภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายในการเวนคืนน้ัน  ทั้งน้ี ตามที่ระบุไวในกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
อสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยการเวนคืนเพื่อการใด ถามิไดใชเพื่อการน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย 

ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพื่อการอื่นตามวรรคสามและโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๓๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือการอ่ืนอีก ผูฟองคดีก็ชอบที่จะเรียกคืนที่ดินได โดยผูถูกฟองคดีทั้งสองมีหนาที่ตองคืนที่ดิน
สวนที่ไมไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืนสําหรับที่ดินในสวนที่สองซึ่งเปน 
ที่วางเปลามิไดทําประโยชน เน้ือที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา ใหแกผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีตองคืน 
คาทดแทนที่ดินที่ไดรับชดใชสําหรับที่ดินดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนที่ดินพิพาท 
จํานวน ๒ คร้ัง โดยคร้ังแรก ไดรับเงินคาทดแทนที่ดินเนื้อที่ ๒๐ ตารางวา ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท 
เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คร้ังที่สอง หลังจากรังวัดแบงแยกเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนเพ่ิมอีก ๑๐ ตารางวา 
คาทดแทนตารางวาละ ๑๐,๔๖๖.๖๐ บาท คิดเปนเงิน ๑๐๔,๖๖๖ บาท  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไดรับ
เงินคาทดแทนเฉลี่ยตารางวาละ ๗,๗๓๓.๓๐ บาท เม่ือที่ดินที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองคืน 
ใหแกผูฟองคดี จํานวนเน้ือที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา ผูฟองคดีจึงตองคืนเงินคาทดแทนที่ดินสวนนี้ 
เปนเงินจํานวน ๑๓๔,๑๗๒.๗๕ บาท ใหแกผูถูกฟองคดีทั้งสอง  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
รวมกันดําเนินการคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จํานวนเนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา ใหแกผูฟองคดี  
และใหผูฟองคดีคืนเงินที่ไดรับจากการเวนคืนที่ดินดังกลาวจํานวน ๑๓๔,๑๗๒.๗๕ บาท  
ใหแกผูถูกฟองคดีทั้งสอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๒/๒๕๕๘) 
 

 ๑.๘ ดอกเบี้ยเงินคาทดแทนการเวนคืน 
 

  กรณีที่ศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนที่ดินเพิ่มข้ึน ผูมีสิทธิไดรับเงิน 
คาทดแทนมีสิทธิไดรับดอกเบ้ียนับแตวันที่ตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทน 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งในกรณีที่มีการจายเงินคาทดแทนภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวัน 
ทําสัญญาซื้อขาย วันดังกลาวถือเปนวันที่ตองมีการจายเงินคาทดแทน และการคํานวณ
ดอกเบี้ ยของผู มี สิทธิ ได รับเงิ นค าทดแทนในจํ านวนเงินค าทดแทนที่ เพิ่ ม ข้ึน 
ตองเร่ิมนับตั้งแตวันที่มีการจายเงินคาทดแทนดังกลาว มิใชเริ่มนับจากระยะเวลา 
ที่ครบหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันทําสัญญาซื้อขาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสามเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหวางถนน 
สาธุประดิษฐกับถนนพระรามที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงผูฟองคดีทั้งสามไดทําสัญญาซ้ือขายที่ดิน 
ที่ถูกเวนคืนกับกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยไดมี 
การจายเงินคาทดแทนงวดแรกใหแกผูฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และ 
ผูฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ เม่ือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ แตผูฟองคดีทั้งสามยังไมพอใจจํานวนเงิน



 
 
๑๐๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาทดแทนการเวนคืนที่ ได รับ  จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ งให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ชําระเงินคาทดแทน
เพ่ิมขึ้นใหแกผูฟองคดีทั้งสามจากราคาตารางวาละ ๒๐,๔๐๐ บาท เปนตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่รับเงินคาทดแทนที่ดินงวดแรกจนถึงวันฟอง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  สําหรับประเด็นตามอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา  
ผูฟองคดีทั้งสามมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยจากจํานวนเงินคาทดแทนที่ศาลวินิจฉัยใหไดรับเพ่ิมขึ้น 
นับแตเม่ือใด น้ัน เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ แลวเห็นวา นับแตวันที่ 
ทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยจนถึงวันที่หน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันทําสัญญาซื้อขาย เปนวันที่
เจาหนาที่หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ตองจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน 
คาทดแทน  ดังนั้น กรณีที่มีการจายเงินคาทดแทน ณ วันใดวันหน่ึงภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน 
นับแตวันทําสัญญาซ้ือขาย วันดังกลาวถือเปนวันที่ตองมีการจายเงินคาทดแทน และเม่ือได
จายเงินคาทดแทนแลวกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยไดโอนไปนับแตวันชําระเงิน  ดวยเหตุน้ี 
เม่ือกรรมสิทธิ์โอนไปแลว ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนจึงควรไดรับเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้น 
ในคราวเดียวกันกับการจายเงินคาทดแทนครั้งแรก การไดรับดอกเบี้ยของผูมีสิทธิไดรับเงิน 
คาทดแทนในจํานวนเงินคาทดแทนที่เพ่ิมขึ้น จึงตองเริ่มนับตั้งแตวันที่มีการจายเงินคาทดแทน
ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีรับฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับเงินคาทดแทนเวนคืนที่ดินงวดแรก
จากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ สวนผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ 
ไดรับเงินคาทดแทนที่ดินงวดแรกจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ผูฟองคดีที่ ๑ 
ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในจํานวนเงินคาทดแทนที่ศาลวินิจฉัย
ใหไดรับเพ่ิมขึ้นนับแตวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามลําดับ  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมใหแกผูฟองคดีที่ ๑ 
เปนจํานวนเงิน ๑,๑๘๗,๕๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท
ฝากประจําของธนาคารออมสินตามประกาศของธนาคารออมสินที่ขึ้นลงในแตละชวงแตตองไมเกิน
อัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของเงินคาทดแทนจํานวน ๑,๑๘๗,๕๒๐ บาท นับแตวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แตไมเกิน ๔๐๐,๗๘๒ บาท ผูฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูฟองคดีที่ ๓ เปนจํานวนเงิน ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย 
เงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามประกาศของธนาคารออมสินที่ขึ้นลง 
ในแตละชวงแตตองไมเกินอัตรารอยละ ๗.๕ ตอปของเงินคาทดแทนจํานวน ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท  
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นับแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แตไมเกิน ๓๖๐,๑๕๐ บาท  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๘-๕๑๙/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๓๘/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๖๐/๒๕๕๘ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  กรณีที่มิไดมีการตกลงทําสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนกันโดยชัดแจง  
แตไดมีการทําสัญญารับเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน โดยมีขอตกลง
เก่ียวกับเงื่อนไขในการจายเงินคาทดแทนดังกลาว ถือไดวาสัญญารับเงินคาทดแทนฯ 
เปนสัญญาซื้อขายที่ ดินที่ ถูกเวนคืนตามมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติวาดวย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งหากไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการจายเงิน
คาทดแทนการเวนคืนที่ดินเม่ือใด กรณีตองถือวาจะตองมีการจายเงินคาทดแทน 
การเวนคืนที่ดินใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่มีการทําสัญญารับเงิน 
คาทดแทนฯ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูถูกเวนคืน 
จึงมีสิทธิไดรับดอกเบ้ียจากเงินคาทดแทนที่เพิ่มข้ึนในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนด 
ในแตละชวงเวลา นับแตวันครบกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่มีการทําสัญญา 
รับเงินคาทดแทนฯ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๖ หนา ๙๘๒-๙๘๗ 
 

 ๑.๙ คาทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. การรอนสิทธิ 
 

 ๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

  ๒.๑.๑ การกําหนดแนวเขตเดินสายสงไฟฟา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒.๑.๒ การกําหนดเงินคาทดแทน 
 

   ที่ดินของผูฟองคดีมีเน้ือที่ติดทางสาธารณประโยชนทั้งดานหนา 
และดานหลัง และถูกแนวเขตเดินสายไฟฟาพาดผานเกือบทั้งแปลง จึงชอบที่ผูฟองคดี 



 
 
๑๐๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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จะไดรับเงินคาทดแทนการใชที่ดินในอัตราเดียวกันทั้งแปลงตามหลักเกณฑคาทดแทน
ที่ดินสวนที่ติดถนนในระยะ ๔๐ เมตร  นอกจากนั้น มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ .ศ .  ๒๕๑๑  บัญญัติใหการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยจายเงินคาทดแทนตามความเปนธรรมในกรณีการใชที่ดินตามที่ระบุไว
ตามมาตราดังกลาว โดยมิไดบัญญัติใหจายเฉพาะเงินคาทดแทนการใชที่ดินที่เปนที่ตั้ง
เสาไฟฟาและที่อยูในแนวเขตเดินสายไฟฟาเทาน้ัน เม่ือปรากฏวาที่ดินของผูฟองคดี 
ที่อยูนอกแนวเขตเดินสายไฟฟามีเน้ือที่เหลือนอยมากจนไมสามารถใชประโยชนได 
โดยสภาพ จึงไดรับความเสียหายไมแตกตางไปจากสวนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟาแตอยางใด 
จึงควรไดรับเงินคาทดแทนในอัตราเดียวกันกับสวนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟาพาดผาน 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนเจาของที่ดินมีโฉนด เน้ือที่ ๑ ไร ๒ งาน ๑/๑๐ ตารางวา  ตอมา 
ที่ดินของผูฟองคดีบางสวนถูกเขตเดินสายไฟฟาพาดผานเปนจํานวนเนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๙๗๕/๑๐ 
ตารางวา คงเหลือที่ดินนอกเขตสายไฟฟาจํานวน ๒๖/๑๐ ตารางวา ตามประกาศของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) ไดออกประกาศ เร่ือง กําหนดเขตเดินสายไฟฟา  
สายสงไฟฟา ๕๐๐ กิโลโวลต ปลวกแดง-จุดเชื่อมสายสง ๕๐๐ กิโลโวลต หนองจอก-วังนอย 
แนวที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
พิจารณาราคาที่ดินและทรัพยสินที่กําหนดหลักเกณฑโดยใชหลักการเดียวกับการกําหนด 
เงินคาทดแทนที่ดินตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  
แตเน่ืองจากมิไดมีการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินสวนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟา 
จึงจายเงินคาทดแทนเปนอัตรารอยละของราคาที่ดินที่กําหนด โดยกําหนดเงินคาทดแทนที่ดิน
ใหผูฟองคดีเปนสองสวน ดังน้ี สวนที่ ๑ อยูในหนวยที่ ๔.๑ เปนที่ดินติดถนนทางหลวง 
สายปลวกแดง-โรงงานน้ําตาลตะวันออก ระยะ ๔๐ เมตร จากแนวถนน เขาลักษณะเปนที่บาน 
เน้ือที่ ๓ งาน ๒๒๔/๑๐ ตารางวา จายเงินคาทดแทนรอยละ ๙๐ ของราคาที่ดินไรละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนเงินคาทดแทนจํานวน ๑,๐๘๘,๑๐๐ บาท สวนที่ ๒ อยูในหนวยที่ ๔.๒ ที่ดินตอจากหนวยที่ 
๔.๑ ระยะไมเกิน ๑๐๐ เมตร เปนที่ดินวางเปลานอกเหนือจากที่บานและที่สวนเขาลักษณะ 
เปนที่นา เน้ือที่ ๒ งาน ๗๕๑/๑๐ ตารางวา จายเงินคาทดแทนรอยละ ๕๐ ของราคาที่ดินไรละ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงินคาทดแทนจํานวน ๒๗๕,๑๐๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนที่ดินจํานวน 
๑,๓๖๓,๒๐๐ บาท และเงินคาทดแทนตนไมเปนเงินจํานวน ๒๔๐ บาท รวมเปนเงินคาทดแทน
ที่ดินและตนไมจํานวน ๑,๓๖๓,๔๔๐ บาท ผูฟองคดีไดรับเงินแลวเม่ือวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
แตเห็นวาคาทดแทนยังไมเปนธรรม จึงยื่นอุทธรณขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนที่ดิน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๓ 
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เพ่ิมขึ้น และขอใหจายเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟา แตคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองอุทธรณราคาหรือจํานวนเงินคาทดแทนพิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ 
และไมรับพิจารณาเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนที่ดินเพ่ิมใหแกผูฟองคดี 
เปนเงินจํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ตอมา ในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นตน 
คณะกรรมการพิจารณาชวยเหลือราษฎรผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางสายสงไฟฟา (คชส.) 
ไดพิจารณาจายเงินชวยเหลือที่ดินนอกเขตเดินสายไฟฟาใหผูฟองคดีเปนเงิน ๓,๗๘๗.๕๐ บาท 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ ดินและทรัพยสินจังหวัดระยอง  
กําหนดเงินคาทดแทนการใชที่ดินของผูฟองคดีเปนสองสวน คือ สวนที่หน่ึง ที่ดินในหนวยที่ ๔.๑ 
ที่ดินติดถนนทางหลวงสายปลวกแดง-โรงงานน้ําตาลตะวันออก ระยะ ๔๐ เมตร ถูกเขต 
เดินสายไฟฟาเน้ือที่ ๓ งาน ๒๒๔/๑๐ ตารางวา มีลักษณะเปนที่บานมีราคาประเมินทุนทรัพยฯ  
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไรละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีกําหนดเงินคาทดแทนให 
ไรละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และจายเงินคาทดแทนรอยละ ๙๐ เปนเงิน ๑,๐๘๘,๑๐๐ บาท เปนไปตาม
หลักเกณฑการจายเงินคาทดแทนการใชที่ดินและเปนธรรมแกผูฟองคดีแลว แตสําหรับเงิน 
คาทดแทนสวนที่สอง ที่ดินตอจากหนวยที่ ๔.๑ ระยะไมเกิน ๑๐๐ เมตร ถูกเขตเดินสายไฟฟา
เน้ือที่ ๒ งาน ๗๕๑/๑๐ ตารางวา มีลักษณะเปนที่นา ผูถูกฟองคดีกําหนดเงินคาทดแทนใหไรละ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท น้ัน เห็นวา ที่ดินในสวนนี้ดานหลังติดทางสาธารณะ
ซ่ึงใชเปนทางเขาออกได ที่ดินของผูฟองคดีสวนนี้จึงสามารถเขาออกสูทางสาธารณะได 
ทั้งสวนดานหนาที่อยูติดถนนสายปลวกแดง-โรงงานน้ําตาลตะวันออก ระยะ ๔๐ เมตร  
และสวนดานหลังที่ตอจากระยะ ๔๐ เมตร แตไมเกิน ๑๐๐ เมตร ไมใชที่ดินที่มีดานหนา 
ติดทางสาธารณะเทาน้ัน ประกอบกับที่ดินพิพาทมีเน้ือที่รวมทั้งสิ้น ๑ ไร ๒ งาน ๑/๑๐ ตารางวา 
ถูกเขตเดินสายไฟฟาเน้ือที่ ๑ ไร ๑ งาน ๙๗๕/๑๐ ตารางวา คงเหลือเน้ือที่นอกแนวเขต 
เดินสายไฟฟา ๒๖/๑๐ ตารางวา ที่ดินของผูฟองคดีจึงถูกเขตเดินสายไฟฟาเกือบทั้งแปลง  
ทําใหที่ดินถูกรอนสิทธิการใชประโยชนเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากหามปลูกสรางอาคารบานเรือน
หรือสิ่งอ่ืนใด รวมทั้งการปลูกตนไมหรือพืชผลภายในเขตเดินสายไฟฟา เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากผูถูกฟองคดี  ดังน้ัน การกําหนดเงินคาทดแทนในสวนนี้ใหตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท  
จึงยังไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรมแกผูฟองคดี ชอบท่ีจะกําหนดเงินคาทดแทนที่ดินพิพาท
ใหแกผูฟองคดีในอัตราเดียวกันทั้งแปลงราคาไรละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๓,๗๕๐ บาท 
โดยใหจายเงินคาทดแทนการใชที่ดินรอยละ ๙๐ เชนกัน เม่ือที่ดินถูกเขตเดินสายไฟฟา เน้ือที่  
๑ ไร ๑ งาน ๙๗๕/๑๐ ตารางวา เปนเงินคาทดแทนการใชที่ดิน ๒,๐๑๖,๕๖๒.๕๐ บาท ผูฟองคดี
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ไดรับเงินคาทดแทนการใชที่ดินไปแลวจํานวน ๑,๓๖๓,๒๐๐ บาท จึงมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน 
เพ่ิมอีกเปนเงิน ๖๕๓,๓๖๒.๕๐ บาท 
   สําหรับที่ดินสวนที่เหลืออยูนอกแนวเขตเดินสายไฟฟาเน้ือที่ ๒๖/๑๐ ตารางวา 
เห็นวา มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให
จายเงินคาทดแทนตามความเปนธรรม ในกรณีมีการใชที่ดินตามที่ระบุไวตามมาตราดังกลาว 
โดยมิไดบัญญัติใหผูถูกฟองคดีจายเฉพาะเงินคาทดแทนการใชที่ดินที่เปนที่ตั้งเสาไฟฟาและ 
ที่อยูในแนวเขตเดินสายไฟฟาเทาน้ัน การจายเงินคาทดแทนกรณีน้ีจึงรวมถึงการจายเงิน 
คาทดแทนในที่ดินที่อยูนอกแนวเขตเดินสายไฟฟา แตไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่
ผูถูกฟองคดีใชที่ดินตามที่ระบุไวดวย เม่ือที่ดินสวนที่เหลือมีเน้ือที่นอยมากเพียง ๒๖/๑๐ ตารางวา  
ไมอาจใชเปนที่อยูอาศัยหรือกอสรางสิ่งปลูกสรางบนที่ดินสวนที่เหลือได และโดยสภาพที่ดิน 
สวนที่เหลือไดรับความเสียหายไมแตกตางไปจากสวนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟาแตอยางใด จึงควร
ไดรับเงินคาทดแทนในอัตราเดียวกันในราคาไรละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และจายเงินคาทดแทนให
รอยละ ๙๐ ของราคาที่ดินดังกลาว เปนเงิน ๘,๗๗๕ บาท เม่ือผูถูกฟองคดีไดพิจารณาจายเงิน
ชวยเหลือที่ดินในสวนนี้ใหผูฟองคดีไปแลวเปนเงิน ๓,๗๘๗.๕๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับ
เงินคาทดแทนในสวนนี้เพ่ิมอีกเปนเงิน ๔,๙๘๗.๕๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายเงิน 
คาทดแทนที่ดินเพ่ิมใหแกผูฟองคดีอีกเปนเงิน ๖๕๘,๓๕๐ บาท (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๔๒๒/๒๕๕๗) 
 

   เม่ือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีมติใหนําราคาประเมิน 
ทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใช 
เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทนทรัพยสิน กรณีจึงตองนําราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
ในชวงปที่สิทธิการใชของเจาของที่ดินไดรับผลกระทบ คือ ชวงปที่มีประกาศกําหนดเขต
เดินสายสงไฟฟาครั้งเม่ือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ มิใชชวงปที่มีประกาศกําหนดเขต
สํารวจสายสงไฟฟาเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒    
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๘๗๗ ตําบลลาดกระบัง (คลองประเวศบุรีรมย) อําเภอลาดกระบัง (แสนแสบ) 
กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ ๗๖ ตารางวา และ ๗๕ ตารางวา ตามลําดับ  ตอมา การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) มีโครงการกอสรางสายสงไฟฟาขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต  
จากสถานีไฟฟายอยบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีไฟฟายอยออนนุช กรุงเทพมหานคร 
ทําใหที่ดินของผูฟองคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ ถูกเขตตั้งเสาไฟฟาเน้ือที่ ๒๘/๑๐ ตารางวา  
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และท่ีดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ ถูกเขตตั้งเสาไฟฟาเน้ือที่ ๑๑๖/๑๐ ตารางวา รวมเปนเนื้อที่ 
๑๔๔/๑๐ ตารางวา ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการกอสรางเสาไฟฟาโครงการดังกลาวตั้งแตป  
พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการกําหนดคาทดแทน 
ที่กําหนดหลักเกณฑการจายเงินคาทดแทนการใชที่ดิน โดยคํานวณจากราคาที่ดินตามบัญชี
ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ของสํานักงานที่ ดินกรุงเทพมหานคร  ป  พ .ศ .  ๒๕๓๑  ถึงป  พ .ศ .  ๒๕๓๔ และราคา 
ของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนในการเสียภาษีบํารุงทองที่ แลวแตราคาใด 
สูงกวา ก็ใหใชราคาน้ัน และหากราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินในหนวยใดกําหนดราคาไวแตกตางกัน ก็ใหใชราคาสูง
เปนเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทนการใชที่ดิน โดยในการจายเงินคาทดแทนกรณีน้ี 
เน่ืองจากมิไดมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟา จึงให 
ถือจายเปนอัตรารอยละของราคาที่กําหนด  ดังนี้ ที่ตั้งเสาไฟฟาจายใหรอยละ ๑๐๐ หรือจะตอง
ไมนอยกวาราคาเหมาจายใหสําหรับที่ตั้งเสาไฟฟาธรรมดา ตนละ ๓๐๐ บาท และที่ตั้งเสาไฟฟา
ตนมุม ตนละ ๔๕๐ บาท ที่บานจายใหรอยละ ๗๕ ที่สวนจายใหรอยละ ๕๐ ที่นา-ที่ไร ที่รกราง
วางเปลา หรือที่ดินในลักษณะอ่ืน ๆ จายใหรอยละ ๒๕ ที่ดินของผูฟองคดีมีราคาประเมินทุนทรัพยฯ 
ป พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๔ ไรละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๘๐๐ บาท ซ่ึงถูกใช
เปนที่ตั้งเสาไฟฟา รวมเนื้อที่ ๑๔๔/๑๐ ตารางวา ผูถูกฟองคดีจึงกําหนดเงินคาทดแทนการใช
ที่ดินใหแกผูฟองคดี ดังน้ี ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ เปนเงินจํานวน ๒,๒๔๐ บาท และ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ เปนเงินจํานวน ๙,๒๘๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๒๐ บาท  
ผูถูกฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ แจงใหผูฟองคดีไปติดตอขอรับเงินคาทดแทน
ดังกลาว แตผูฟองคดีไมไดไปรับเงิน ผูถูกฟองคดีจึงนําเงินคาทดแทนจํานวนดังกลาวไปฝากไว 
กับธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ และมีหนังสือ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจงใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดเงินคาทดแทน
การใชที่ ดินดังกลาวไมเปนธรรม เน่ืองจากที่ดินของผูฟองคดีมีราคาประเมินตารางวาละ  
๑๓,๐๐๐ บาท ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนปที่ผูถูกฟองคดีไดแจงการจายเงินคาทดแทนแก 
ผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีจายเงิน 
คาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีราคาตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย   
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ผูถูกฟองคดีไดดําเนินโครงการกอสรางสายสงไฟฟาขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต 
จากสถานียอยบางปะกง-ออนนุช ระยะทาง ๕๙ กิโลเมตร โดยประกาศกําหนดเขตสํารวจ 
สายสงไฟฟาในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และประกาศกําหนดเขต
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เดินสายสงไฟฟาเม่ือวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ เปนเหตุใหผูฟองคดีถูกกระทบสิทธิการใชที่ดิน
จากการดําเนินโครงการดังกลาวนับแตน้ันมา ซ่ึงในการจายเงินคาทดแทนการใชที่ ดิน 
ตามโครงการดังกลาว ผูถูกฟองคดีไดกําหนดเงินคาทดแทนการใชที่ดินของผูฟองคดีที่เปนที่ตั้ง
เสาไฟฟาในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงมี
ราคาไรละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท หรือราคาตารางวาละ ๘๐๐ บาท จํานวน ๑๔๔/๑๐ ตารางวา เปนเงิน 
๑๑,๕๒๐ บาท โดยมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ แจงใหผูฟองคดีไปรับเงินจํานวน
ดังกลาวระหวางวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เห็นไดวา การท่ีผูถูกฟองคดีนําราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๔ มาเปนเกณฑในการกําหนดเงิน 
คาทดแทนการใชที่ดินใหแกผูฟองคดียอมไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรมแกผูฟองคดี 
เน่ืองจากสิทธิการใชที่ดินของผูฟองคดีถูกกระทบตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ และราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ดินของผูฟองคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๘๗๖ มีราคาตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท และตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ มีราคาตารางวาละ 
๔,๕๐๐ บาท ซ่ึงมีราคาตางกันมากกับที่ผูถูกฟองคดีกําหนดให ผูถูกฟองคดีจึงตองใชราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ที่ประกาศใชอยูในปที่มีการประกาศกําหนดเขตเดินสายสงไฟฟา คือ  
ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงที่ดินของผูฟองคดีไดรับผลกระทบจากประกาศดังกลาวมาเปนเกณฑในการ
กําหนดเงินคาทดแทน จึงจะชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมแกผูฟองคดี  นอกจากน้ี ยังปรากฏ
ขอเท็จจริงวาที่ดินของผูฟองคดีทั้งสองแปลงอยูติดกันและมีสภาพไมแตกตางกัน จึงควร 
กําหนดเงินคาทดแทนในราคาเดียวกัน คือ ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท 
และเมื่อผูถูกฟองคดีนําเงินคาทดแทนไปฝากไวกับธนาคารออมสินในนามของผูฟองคดีแลว
จํานวน ๑๑,๕๒๐ บาท  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงตองจายเงินคาทดแทนการใชที่ดินใหแกผูฟองคดี
เพ่ิมอีกเปนเงิน ๗๔,๘๘๐ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาทดแทนการใชที่ดิน 
ใหผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นอีกเปนเงิน ๗๔,๘๘๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีประกาศกําหนดเขตเดินสาย 
สงไฟฟา คือ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ สวนอัตราดอกเบี้ย
ตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันฟองตองไมเกินรอยละ ๑.๒๕ ตอป และตองไมเกิน 
๒๕,๒๐๖ บาท และดอกเบ้ียนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จในอัตราไมเกิน 
รอยละ ๑.๒๕ ตอป ตามคําขอของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๔/๒๕๕๕) 
 

  ๒.๑.๓ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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 ๒.๒ การรอนสิทธิเก่ียวกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
 

  เม่ือยังคงปรากฏประเด็นปญหาเก่ียวกับการโตแยงสิทธิระหวางเอกชน 
วาผูใดจะเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินจากการใชที่ดินที่พิพาท การท่ี
หนวยงานทางปกครองซึ่งมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการดําเนินการวางทอกาซปโตรเลียม
ไดนําเงินคาทดแทนไปวางไวที่สํานักงานวางทรัพยกลางโดยกําหนดเง่ือนไขใหมี 
การจายเงินไดก็ตอเม่ือคูกรณีสามารถตกลงกันได หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลววา 
ผูใดจะเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน รวมทั้งไดมีการแจงใหเอกชนคูกรณีทราบ 
เพื่อใหสามารถแสดงสิทธิในการรับเงินจํานวนดังกลาวได กรณีจึงเปนการดําเนินการ
โดยชอบดวยกฎหมายแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งไดจดทะเบียนจํานองที่ดินเปนประกัน
ไวกับธนาคาร ก. เม่ือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓  ตอมา เม่ือวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ไดมี 
การลงพิมพเผยแพรประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียม 
ทางทอในทองที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ ในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอพาดผาน
ที่ดินในทองที่ตาง ๆ โดยมีแนวพาดผานเนื้อที่ดินบางสวนของที่ดินแปลงพิพาท ผูถูกฟองคดี 
จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีไปรับเงินคาทดแทน และมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูถูกฟองคดีจะกอสรางวางระบบการขนสง
ปโตรเลียมทางทอในที่ดินของผูฟองคดี นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ เปนตนไปจนกวา
งานจะแลวเสร็จ ผูฟองคดีไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัท น. ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ยินยอม
ใหบริษัทดําเนินการวางทอกาซตามโครงการของผูถูกฟองคดีบนพ้ืนที่ของผูฟองคดีไดจนกวาจะ
แลวเสร็จ  หลังจากน้ัน วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไดมีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงที่พิพาท 
ซ่ึงธนาคาร ก. ผูรับจํานอง ไดนํายึดไวตามคําส่ังศาล ระหวางผูฟองคดี ผูขาย กับนาย ส. ผูซ้ือ 
ซ่ึงเปนผูเสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด วันเดียวกันนาย ส. จดทะเบียนขายที่ดินแปลงน้ี
ใหนาย ว. ผูซ้ือ ซ่ึงไดยื่นคํารองตอผูถูกฟองคดี ขอรับเงินคาทดแทนทรัพยสินโดยอางวาเปน 
ผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาท ผูถูกฟองคดีจึงไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปวางไวที่สํานักงาน
วางทรัพยกลาง โดยกําหนดเง่ือนไขใหจายเงินเม่ือเจาหน้ีสามารถตกลงกันไดหรือมีคําส่ังศาล
พิพากษาถึงที่สุดวาผูใดเปนผูมีสิทธิ และมีหนังสือแจงใหนาย ว. และผูฟองคดีทราบวาเน่ืองจาก
ที่ดินมีการขายทอดตลาด ผูถูกฟองคดีจึงไมทราบวาบุคคลใดเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
ทรัพยสินดังกลาวจึงไดนําเงินคาทดแทนวางไวที่สํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี   



 
 
๑๐๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงตอมา เม่ือผูฟองคดีไปติดตอขอรับเงินคาทดแทนทรัพยสินที่สํานักงานวางทรัพยกลาง 
ปรากฏวาเจาหนาที่ไดปฏิเสธที่จะจายเงินใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากขณะที่มีประกาศกระทรวงพลังงานดังกลาว ผูฟองคดีเปน 
ผูมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจายเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาที่ดินแปลงพิพาทไดจดทะเบียนจํานองเปนประกันไว 
กับธนาคาร ก. ซ่ึงพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ไมไดบัญญัติ 
ในเร่ืองดังกลาวไว และมาตรา ๒๙ วรรคสาม๒๔ แหงพระราชบัญญัติขางตน ไดกําหนดใหนํา
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยที่พระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๙ บัญญัติวา ในกรณีที่มีการจํานอง บุริมสิทธิ 
หรือทรัพยสิทธิอยางอ่ืนเหนืออสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน ใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิ
ดังกลาวมาขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยน้ันภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง และในระหวางน้ันยังมิใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
จากเจาหนาที่จายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
ซ่ึงอสังหาริมทรัพยน้ัน แตเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จะจายเงินใหแก 
ผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวได ก็ตอเม่ือคูกรณี 
ตกลงกันไดแลว ถาคูกรณียังมีปญหาโตแยงกันอยู ใหเจาหนาที่หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
จากเจาหนาที่วางเงินคาทดแทนไวตามมาตรา ๓๑๒๕ โดยพลัน และมีหนังสือแจงใหคูกรณีฟองคดี

                                                            
 ๒๔ พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ 

มาตรา ๒๙     ฯลฯ    ฯลฯ 
ในกรณีที่การปฏิบัติของพนักงานหรือผูซ่ึงปฏิบัติงานรวมกับพนักงานตามมาตรานี้กอใหเกิดความเสียหาย 

แกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่น บุคคลน้ันยอมเรียกคาทดแทนจาก ปตท. ได และถาไมสามารถ
ตกลงกันในจํานวนคาทดแทนใหมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๒๕ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
มาตรา ๓๑ ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ถาจะตองมีการวางเงินคาทดแทนไมวาเน่ืองในกรณีใด ๆ ใหกระทํา

โดยการนําเงินไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน 
โดยแยกฝากเปนบัญชีเฉพาะราย ในการน้ีถามีดอกเบ้ียหรือดอกผลใดเกิดข้ึนเน่ืองจากการฝากเงินน้ันใหตกเปนสิทธิแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนน้ันดวย 

ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินน้ัน ใหผูซ่ึงประสงคจะขอรับเงินแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาไมนอยกวา
สิบหาวันเพื่อเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จะไดดําเนินการเบิกจายให 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๔๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอศาล โดยจากการตรวจสอบเอกสารรายการที่ยึดที่ดิน (แบบ ๑๑) ของกองบังคับคดีแพง ๓ 
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พบวามีการยึดที่ดินที่พิพาทในป พ.ศ. ๒๕๔๑ และตามหนังสือ
สัญญาซื้อขาย (แบบ ๒๑) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ของกองจําหนายทรัพยสิน กรมบังคับคดี 
ระบุขอความวาเปนคดีของศาลแพงธนบุรี หมายเลขแดงที่ ๕๑๗๙/๒๕๓๘ ระหวางธนาคาร ก. 
โจทก กับนาย น. โดยมีนาย ส. ลงลายมือชื่อเปนผู ซ้ือที่ดินตามประกาศขายทอดตลาด 
ของเจาพนักงานบังคับคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดีใหการวานาย ส. ไดมาติดตอขอรับเงินคาทดแทน
ทรัพยสินโดยอางวาเปนผูเสนอราคาสูงสุดในการประมูลและไดวางมัดจําการขายทอดตลาดไว
ตอกรมบังคับคดีแลว  ตอมา เม่ือวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงพิพาท
ที่ธนาคาร ก. ผูรับจํานอง ไดนํายึดไวตามคําสั่งศาล ระหวางผูฟองคดี ผูขาย กับนาย ส. ผูซ้ือ 
และในวันเดียวกันนาย ส. ไดจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกลาวใหนาย ว. ผูซ้ือ จากน้ันในเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๘ นาย ว. จึงไดติดตอผูถูกฟองคดีเพ่ือขอรับเงินคาทดแทนทรัพยสินดังกลาว 
โดยอางวาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาท  เม่ือขณะที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงให 
ผูฟองคดีไปรับเงินคาทดแทนทรัพยสินในที่ดินลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ น้ัน ปรากฏวาที่ดิน 
แปลงพิพาทไดมีการจํานองเปนประกันไวกับธนาคาร ก. และไดถูกยึดแลว กรณีจึงตองนํา
บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม แมผูถูกฟองคดีจะไมไดมีหนังสือแจงใหธนาคาร ก. ผูรับจํานองมาขอรับชําระหน้ี
หรือรับชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยน้ันภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
จนกระทั่งมีการขายทอดตลาดที่ดินแปลงพิพาทและมีนาย ส. เปนผูซ้ือไดจากการขายทอดตลาด 
โดยนาย ส. ไดแสดงเจตนาขอรับเงินคาทดแทนทรัพยสินดังกลาวตอผูถูกฟองคดีเชนกัน  
เม่ือผูฟองคดีและนาย ว. ตางแสดงเจตนาขอรับเงินคาทดแทนตอผูถูกฟองคดีโดยอางกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน จึงเปนเรื่องที่คูกรณียังมีปญหาโตแยงกันอยูวาบุคคลใดเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
การใชที่ดินที่พิพาท ซ่ึงเปนเรื่องการโตแยงสิทธิระหวางเอกชนที่คูกรณีจะตองไปวากลาวกัน
ตอไป  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีนําเงินคาทดแทนการใชที่ดินแปลงพิพาทไปวางไวที่สํานักงาน
วางทรัพยกลาง เม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ โดยกําหนดเง่ือนไขใหจายเงินเม่ือเจาหน้ีสามารถ
ตกลงกันไดหรือมีคําสั่งศาลพิพากษาถึงที่สุดวาผูใดเปนผูมีสิทธิ และมีหนังสือแจงใหนาย ว.  
และผูฟองคดีทราบวาเน่ืองจากที่ดินมีการขายทอดตลาด ผูถูกฟองคดีจึงไมสามารถทราบไดวา
เจาหน้ีหรือบุคคลใดเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงไดนําเงิน
คาทดแทนวางไว ณ สํานักงานวางทรัพยกลาง เพ่ือใหนาย ว. และผูฟองคดี แสดงสิทธิในการรับเงิน 
 
                                                                                                                                                                          

หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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คาทดแทนทรัพยสินดังกลาว กรณีจึงเปนการดําเนินการโดยชอบตามขั้นตอนของกฎหมายแลว 
ผูฟองคดีจึงยังไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๖/๒๕๕๖) 
 

๓. การฟองขอใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐรับผิดตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

 ๓.๑ กรณีโครงการชลประทานเขื่อนแควนอยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พิษณุโลก 
 

  กรณีที่สัญญาซื้อขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. ระหวางผูฟองคดีกับผูขายมีเงื่อนไขวา 
ผูขายจะโอนที่ดินใหแกผูฟองคดีก็ตอเม่ือไดรับเงินครบตามจํานวนแลว โดยผูฟองคดี 
ไดจดทะเบียนรับโอนการครอบครองจากผูขายเม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ แตเม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูขายไดใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนในที่ดินตั้งแตกอนทําสัญญา 
โดยมีพยานบุคคลรับรองวา ผูฟองคดีเปนเกษตรกรทํากินดวยตนเอง มีรายไดหลักจาก
ที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน อีกทั้งผูขายยังใหผูฟองคดีเปนผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ 
ประกอบกับผูขายก็มิไดไปดําเนินการติดตอเพื่อขอรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร 
ที่ดินแปลงอพยพ พฤติการณดังกลาวเปนกรณีที่ผูขายแสดงเจตนาสละการครอบครอง 
ที่ดินพิพาท โดยมิไดยึดม่ันถือม่ันในสาระสําคัญของสัญญาซื้อขาย จึงรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานมากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ อันเปนวันเร่ิมโครงการกอสรางเข่ือนแควนอยฯ ผูฟองคดีจึงมีคุณสมบัติเปน
บุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ตามหลักเกณฑ 
ของประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน น.ส. ๓ ก. ตั้งอยูที่ตําบลคันโชง 
อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก เน้ือที่ ๑๐ ไร ๒ งาน ๓ ตารางวา โดยจดทะเบียนรับโอน 
การครอบครองจากนาง ด. เม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ 
เม่ือวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ อนุมัติใหเปดโครงการเขื่อนแควนอยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดพิษณุโลก และอนุมัติหลักการใหกรมชลประทานสามารถจายคาชดเชยพิเศษแทนการ
จัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ในกรณีที่กรมชลประทานไมสามารถจัดหาที่ดินแปลงอพยพหรือราษฎร 
ไมประสงคจะรับที่ดินแปลงอพยพ ตามโครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ในทองที่อําเภอวัดโบสถ อําเภอวังทอง และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และไดประกาศ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดวันเริ่มดําเนินการกอสรางและสํารวจปกหลักเขตตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๔๖  
ในการดําเนินการตามโครงการดังกลาว กรมชลประทานจะจายเงินคาทดแทนใหแกเจาของ 
หรือผูครอบครองที่ดินและทรัพยสินซึ่งถูกเขตชลประทาน โดยเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน 
และทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทานจะตองครอบครองหรือปลูกสรางทรัพยสินดังกลาวกอนวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ซ่ึงกรมชลประทานไดจายเงินคาขนยาย (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ) ใหผูฟองคดี
แลวจํานวน ๙๑,๐๐๐ บาท คาทรัพยสินตาง ๆ จํานวน ๓๒๐,๖๐๐ บาท สําหรับในสวนของเงิน
ชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ น้ัน ไดมีการกําหนดหลักเกณฑของบุคคลผูมีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรที่ทํากิน คือ (๑) มีที่ดินถูกเขตบริเวณหัวงานหรือบริเวณน้ําทวม ซ่ึงไดครอบครอง
และทําประโยชนมากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ (วันเริ่มโครงการกอสราง)  (๒) พิจารณาให
สิทธิเปนรายครอบครัว ตองเปนเกษตรกร ทํากินดวยตนเอง และมีรายไดหลักจากที่ดินที่ถูกเขต
ชลประทาน  (๓) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ตําบลคันโชง ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ และ
ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖  (๔) กรณี
ที่ดินถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงาน หรือบริเวณน้ําทวมหมดทั้งแปลง ถามีที่ดินต่ํากวา ๕ ไร 
จะไดรับการจัดสรรที่ดิน ๕ ไร ถามีที่ดินตั้งแต ๕ ถึง ๑๐ ไร จะไดรับการจัดสรรตามเนื้อที่ 
ที่ถูกเขตชลประทานจริง ถามีที่ดินเกิน ๑๐ ไร จะไดรับการจัดสรรที่ดิน ๑๐ ไร  (๕) กรณีที่ดิน
ถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงานหรือบริเวณน้ําทวม แตเพียงบางสวน และที่ดินสวนที่เหลือ 
ในแปลงเดียวกันซึ่งอยูนอกเขตชลประทานจะตองไมเกิน ๒๐ ไร จะไดรับสิทธิการจัดสรรที่ดิน 
เชน ที่ดินบริเวณขอบอางเก็บนํ้า มีที่ดินถูกเขตชลประทานต่ํากวา ๑๐ ไร จะไดรับการจัดสรรที่ดิน
ตามเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานจริง มีที่ดินถูกเขตชลประทานเกิน ๑๐ ไร จะไดรับการจัดสรรที่ดิน 
๑๐ ไร  (๖) บุคคลใดที่ไดรับสิทธิการจัดสรรที่ดินในหลักเกณฑตามขอ ๔ หรือขอ ๕ ถาหาก 
มีความประสงคจะขอเปลี่ยนเปนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรท่ีดินจะไดรับคาชดเชยพิเศษ
ในอัตราไรละ ๓๒,๐๐๐ บาท ซ่ึงคณะทํางานไตสวนและตรวจสอบสิทธิผูที่จะไดรับการจัดสรรที่ดิน
แปลงอพยพและจายเงินคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนแควนอย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก ทองที่อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ไดประชุม
และมีมติวา กรณีของผูฟองคดีไมเขาหลักเกณฑตามที่คณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ เง่ือนไข
และจํานวนเงินชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จังหวัดพิษณุโลก (ผูถูกฟองคดี)
กําหนดไวในขอ ๑ เน่ืองจากผูฟองคดีไดที่ดิน น.ส. ๓ ก. มาโดยจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หลังวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการ ซ่ึงผูถูกฟองคดีมีมติเห็นชอบและไดมีประกาศ ลงวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ แจงรายชื่อผูไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลง
อพยพ ในทองที่ตําบลคันโชง และตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก โดยให 
ผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ผูฟองคดี 



 
 
๑๐๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เห็นวามติของผูถูกฟองคดีตามประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติตามประกาศของผูถูกฟองคดีในสวนที่ใหผูฟองคดี 
ไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ที่ดินของผูฟองคดีอยูในเขตพื้นที่ซ่ึงกรมชลประทานดําเนินการกอสรางเขื่อนแควนอย 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยผูฟองคดีอางวาไดเขาครอบครองที่ดินดวยการซ้ือจากนาง ด. 
ซ่ึงมีศักด์ิเปนอาสะใภมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไมมีหลักฐานทางทะเบียนและไดเขา 
ทําประโยชนดวยการปลูกขาวโพดและมันสําปะหลัง  ตอมา ป พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูฟองคดีไดเขารวม
โครงการปลูกปาตามโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา ปลูกตนสักไวประมาณ ๒,๐๐๐ ตน  
ผูฟองคดีไดดูแลตนสักและเปนผูชําระภาษีบํารุงทองที่ในนามของนาง ด. ตลอดมา  หลังจากน้ัน
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดทําสัญญาการซื้อขายที่ดินดังกลาวในราคา ๔๐,๐๐๐ บาท 
โดยมีเง่ือนไขวาผูขายจะโอนที่ดินใหผูฟองคดีก็ตอเม่ือไดรับเงินครบตามจํานวนแลว ซ่ึงจาก 
การรังวัดที่ดินเพ่ือจัดทําแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) ชางรังวัดทําการรังวัดที่ดินพิพาท
ของผูฟองคดีจํานวน ๑ แปลง เน้ือที่ ๕ ไร ๒ งาน ๗๕ ตารางวา ผลการพิสูจนสิทธิระบุวา 
ทําประโยชน โดยผูฟองคดีเปนผูถือครองและทําประโยชนในที่ดิน กรมชลประทานจึงไดจาย 
คาทดแทนที่ดินจํานวน ๙๑,๐๐๐ บาท และคาร้ือยายบานเรือนโรงและคาตนไมใหแกผูฟองคดี
จํานวน ๓๒๐,๖๐๐ บาท  นอกจากน้ี ยังปรากฏหลักฐานจากคํารับรองของผูปกครองทองที่ 
และพยานบุคคล ๕ ราย ใหคํารับรองวาผูฟองคดีไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาท 
มากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ โดยผูฟองคดีเปนเกษตรกรทํากินดวยตนเอง และมีรายได
หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และไมปรากฏหลักฐานใดวาผูฟองคดีเขาครอบครองและ 
ทําประโยชนแทนผูอ่ืน ตลอดจนไมปรากฏวานาง ด. ไดแสดงสิทธิในที่ดินพิพาทหรือตนไม 
ที่ผูฟองคดีปลูกไวแตอยางใด  ดังน้ัน แมที่ดินพิพาทจะเปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก.  
ซ่ึงตามมาตรา ๑๓๗๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ถาทรัพยสินเปน
อสังหาริมทรัพยที่ไดจดไวในทะเบียนที่ดิน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลผูมีชื่อในทะเบียน
เปนผูมีสิทธิครอบครอง และผูฟองคดีไดทําการรับโอนสิทธิทางทะเบียนเม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ ซ่ึงเปนระยะเวลาภายหลังวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ อันเปนวันเริ่มโครงการกอสราง 
ก็ตาม แตเม่ือผลการรังวัดพิสูจนสิทธิปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชน 
มากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ประกอบกับนาง ด. ก็มิไดไปดําเนินการติดตอเพ่ือขอรับเงิน
ชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ  อีกท้ัง ยังใหผูฟองคดีเปนผูมีหนาที่เสียภาษี
บํารุงทองที่ พฤติการณดังกลาวของนาง ด. จึงเปนการแสดงเจตนาสละการครอบครองที่ดิน
พิพาท โดยมิไดยึดม่ันถือม่ันในสาระสําคัญของสัญญาซ้ือขาย จากขอเท็จจริงดังกลาว จึงรับฟง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๕๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดวา ผูฟองคดีเปนเกษตรกรทํากินดวยตนเอง มีรายไดหลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน 
มากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ และมีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่ตําบลคันโชง อําเภอวัดโบสถ 
จังหวัดพิษณุโลก ผูฟองคดีจึงมีคุณสมบัติเปนบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการ
จัดสรรที่ดินแปลงอพยพตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑผูมีสิทธิไดรับการจัดสรร
ที่ดินแปลงอพยพ หรือ จํานวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพฯ ลงวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๖  ดังนั้น มติของผูถูกฟองคดีตามประกาศ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐  
ที่ใหผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีตามประกาศ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ 
ในสวนที่ใหผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๘๗๖/๒๕๕๗ และที่ อ.๕๗๖/๒๕๕๘ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  เจตนารมณในการจายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินใหแกราษฎร 
ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางเข่ือนแควนอยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริน้ัน  
เพื่อตองการชวยเหลือราษฎรที่มีที่ดินอยูในพ้ืนที่ที่ถูกเขตชลประทาน ซึ่งตามประกาศ
จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ก็ไดกําหนดหลักเกณฑบุคคลผูมีสิทธิ
ไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทํากินไวแตเพียงวา ตองเปน
บุคคลซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนที่ดินถูกเขตบริเวณหัวงานหรือบริเวณนํ้าทวม
มากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ โดยเปนเกษตรกรทํากินดวยตนเองและมีรายไดหลัก
จากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และมีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนที่ตําบลคันโชง ตําบลบานยาง 
อําเภอวัดโบสถ และตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มากอนวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เทาน้ัน หาไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร
ดังกลาวตองมีทะเบียนบานอยูในเขตพื้นที่นํ้าทวม ๓ ตําบลดังกลาว และการมีชื่อ 
อยูในทะเบียนบานก็ไมอาจชี้ชัดวาที่อยูตามทะเบียนบานเปนถ่ินที่อยูอันเปนสําคัญ 
ในการอยูอาศัยหรือการประกอบอาชีพของบุคคลน้ันแตอยางใด  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๗ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ผูฟองคดี 
มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ตําบลคันโชง และเปนบุคคลที่มีที่ดินถูกเขตบริเวณหัวงานหรือ
บริเวณน้ําทวม ซึ่งไดครอบครองและทําประโยชนเปนสวนผลไมมากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖ โดยผูฟองคดีเปนเกษตรกรที่ไดทํากินในทีดิ่นดังกลาวดวยตนเอง และมีรายไดหลัก
จากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน แมผูฟองคดีจะมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ตําบลคันโชง 
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หลังวันเริ่มกอสรางโครงการก็ตาม ผูฟองคดีก็อยูในหลักเกณฑเปนบุคคลผูมีสิทธิไดรับ
เงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทาํกิน ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก 
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตั้งอยูที่ตําบลคันโชง อําเภอ 
วัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก จํานวนเนื้อที่ ๔๙ ไร ที่ดินดังกลาวอยูในเขตการกอสรางโครงการ
เขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก แตคณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และจํานวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จังหวัดพิษณุโลก  
(ผูถูกฟองคดี) ไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ใหผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับ 
เงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่อยูอาศัย ตามขอ ๑ เน่ืองจากผูฟองคดี 
มีบานแตมีหลักฐานทะเบียนบานหลังวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ 
๒๕๔๖) และไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทํากินตามขอ ๓ 
เน่ืองจากผูฟองคดีมีรายช่ือตามทะเบียนบานปรากฏครั้งสุดทายวายายมาอยูหลังเริ่มดําเนินการ
กอสรางโครงการ จึงถือวามีภูมิลําเนาอยูนอกเขตตําบลพ้ืนที่นํ้าทวม (ตําบลคันโชง ตําบลบานยาง 
และตําบลบานกลาง) และไดมีประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ แจงรายชื่อผูไมมีสิทธิไดรับ
เงินชดเชยพิเศษดังกลาว ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับประกาศของผูถูกฟองคดีดังกลาว เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีประกอบอาชีพทําสวนและไดปลูกบานเรือนอยูอาศัยในที่ดินตั้งอยูที่ตําบลคันโชง  
แตภายหลังไดยายทะเบียนบานไปอยูที่ตําบลหัวรอ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติตามประกาศของผูถูกฟองคดีในสวนที่ใหผูฟองคดีไมมีสิทธิ
ไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพิกถอน
มติของผูถูกฟองคดี ตามประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะในสวนที่ใหผูฟองคดี 
เปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่ทํากิน  
ผูถูกฟองคดีอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน โดยผูฟองคดีมิไดอุทธรณ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เจตนารมณในการจายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินนั้น เพ่ือตองการ
ชวยเหลือราษฎรที่มีที่ดินซ่ึงถูกเขตชลประทานนอกเหนือจากการจายคาทดแทนทรัพยสิน  
โดยการจัดสรรที่ดินใหอพยพไปตั้งหลักแหลงประกอบอาชีพใหมควบคูกันไปอีกทางหน่ึง  
โดยมีหลักการวาบุคคลดังกลาวตองเปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไมชอบดวยกฎหมาย และที่ดินดังกลาวถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงานหรือบริเวณ 
เขตนํ้าทวมหมดทั้งแปลงหรือเหลืออยูนอยจนไมสามารถที่จะอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพได  
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ซ่ึงตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ก็ไดกําหนดหลักเกณฑ
บุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิที่ทํากินไวแตเพียงวา 
ตองเปนบุคคลซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนที่ดินถูกเขตบริเวณหัวงานหรือบริเวณน้ําทวม
มากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ โดยเปนเกษตรกรทํากินดวยตนเองและมีรายไดหลัก 
จากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และมีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่ตําบลคันโชง ตําบลบานยาง อําเภอ 
วัดโบสถ และตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ 
เทาน้ัน หาไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรดังกลาวตองมีทะเบียนบาน
อยูในเขตพ้ืนที่ นํ้าทวม ๓ ตําบลดังกลาวแตอยางใด เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดี 
เปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินตั้งอยูที่ตําบลคันโชง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
เน้ือที่ ๔๙ ไร โดยมีหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ผูฟองคดีไดทําประโยชนในที่ดินดวยการทําสวนผลไม 
รวมทั้งปลูกบานอยูอาศัย ซ่ึงชางรังวัดจากกรมที่ดินไดทําการรังวัดเพ่ือทําแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ 
(ร.ว. ๔๓ ก.) แลว ที่ดินของผูฟองคดีถูกเขตชลประทานบริเวณอางเก็บนํ้าจํานวน ๑ แปลง เน้ือที่ 
๔๙ ไร ผลการรังวัดระบุวาทําประโยชน และไดจายเงินคาขนยาย (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ)  
เปนเงิน ๕๘๘,๐๐๐ บาท และคาทรัพยสินตาง ๆ เปนเงิน ๑,๗๒๒,๓๑๒.๑๕ บาท ประกอบดวย
คาตนไมและไมผลคิดคาทดแทนเปนเงิน ๑,๖๕๙,๔๒๐ บาท บานไมชั้นเดียวใตถุนสูง ๑ หลัง 
คิดคาร้ือยายเปนเงิน ๕๘,๕๓๒.๑๕ บาท โรงนา ๑ หลัง คิดคาร้ือยายเปนเงิน ๔,๓๖๐ บาท 
ประกอบกับผูฟองคดีไดใหถอยคําตอศาลปกครองชั้นตนในวันไตสวนคูกรณีวา เดิมผูฟองคดี
อาศัยอยูที่ตําบลหัวรอ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ตอมา ผูฟองคดีไดยายเขาไปอยูที่
ตําบลคันโชง ซ่ึงเปนบานที่ผูฟองคดีซ้ือมาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยเม่ือเขาไป
ทําสวนในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน และเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูฟองคดีไดปลูกบานอยูอาศัย 
ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ผูฟองคดีจะเดินทางไปมาระหวางบานพักในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน
กับบานพักที่ตําบลหัวรอ เน่ืองจากตองเขาไปซ้ือของใชและนําผลผลิตจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน
ไปขาย มีรายไดจากการทําสวนผลไม ปละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีไมได
ประกอบอาชีพอ่ืนแตอยางใด  อีกทั้ง มีอดีตผูใหญบาน ผูใหญบาน และเพื่อนบานของผูฟองคดี
ใหถอยคํายืนยันตอพนักงานเจาหนาที่กรมชลประทานวา ผูฟองคดีไดทํากินในที่ดินที่ถูกเขต
ชลประทานดวยการปลูกมะนาว สมโอ มะพราว ฯลฯ มาประมาณ ๑๐ ป โดยผูฟองคดีมีบานพัก
อยูในที่ ดินดังกลาวมาประมาณ ๖ ปแลว แตเพ่ิงมีการขอเลขที่บานเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๖  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีมิไดแสดงพยานหลักฐานเพ่ือหักลางขอเท็จจริงดังกลาวแตอยางใด ขอเท็จจริง 
จึงรับฟงไดวา ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่ตําบลคันโชง และเปนบุคคลที่มีที่ดินถูกเขต
บริเวณหัวงานหรือบริเวณน้ําทวม ซ่ึงไดครอบครองและทําประโยชนเปนสวนผลไมมากอน 
เริ่มดําเนินการกอสรางโครงการ เม่ือวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ โดยผูฟองคดีเปนเกษตรกร 
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ที่ไดทํากินในที่ดินดังกลาวดวยตนเอง และมีรายไดหลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ผูฟองคดี
จึงอยูในหลักเกณฑเปนบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินประเภทสิทธิ 
ที่ทํากิน ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เร่ือง หลักเกณฑผูมีสิทธิไดรับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ 
หรือจํานวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ การที่ผูถูกฟองคดีมีมติใหผูฟองคดี
ไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธทิี่ทํากิน จึงไมถูกตอง 
สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีอางวาผูฟองคดีมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ตําบลคันโชงหลังวันเริ่มกอสราง
โครงการ จึงถือไดวาผูฟองคดีเปนผูมีภูมิลําเนาอยูที่ อ่ืน ไมใชบริเวณที่ถูกเขตชลประทาน 
กอนวันเริ่มดําเนินการกอสราง น้ัน เห็นวา ตามมาตรา ๓๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บัญญัติวา ภูมิลําเนาของบุคคลธรรมดา ไดแก ถิ่นอันบุคคลน้ันมีสถานที่อยูเปนแหลงสําคัญ  
ดังน้ัน การมีชื่ออยูในทะเบียนบานใดนั้น จึงไมอาจชี้ชัดวาที่อยูตามทะเบียนบานเปนถิ่นที่อยู 
อันเปนสําคัญในการอยูอาศัยหรือการประกอบอาชีพของบุคคลนั้น ประกอบกับหลักเกณฑ 
ผู มีสิทธิได รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรท่ีดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่ทํากิน 
ก็มิไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษดังกลาวตองมีบานพักอาศัยและมีทะเบียนบาน 
ในบริเวณหัวงานหรือบริเวณน้ําทวมมากอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เชนเดียวกับผูมีสิทธิ
ไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพประเภทสิทธิที่อยูอาศัยแตอยางใด 
ขออางของผูถูกฟองคดีจึงฟงไมขึ้น  พิพากษาเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีตามประกาศลงวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ในสวนที่ใหผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร
ที่ดินแปลงอพยพ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๗/๒๕๕๘ ที่ อ.๖๒/๒๕๕๖  
และที่ อ.๔๑๑/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ในสวนที่อนุมัติในหลักการ
และคุณสมบัติของผูที่จะมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสิน คาขนยายสิ่งปลูกสราง 
และตนไม น้ัน มีวัตถุประสงคที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ 
กรมชลประทาน และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรที่บุกรุกเขาครอบครอง 
ทําประโยชนในที่ ดินของรัฐโดยไมชอบดวยกฎหมายและได รับผลกระทบจาก 
การกอสรางโครงการของกรมชลประทาน เน่ืองจากตองอพยพยายออกจากพ้ืนที่
โครงการกอสรางไปอยูอาศัยและทํากินในแหลงอ่ืนเปนสําคัญ  ดังน้ัน ราษฎรท่ีอางวา 
ไดครอบครองและทําประโยชนที่มีสิทธิจะไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินหรือคาชดเชย 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว นอกจากจะตองเขาถือครองและทําประโยชนในที่ดิน 
มากอนที่กรมชลประทานจะเขาดําเนินการกอสรางแลว ยังตองเปนผูที่อยูอาศัยในที่ดิน
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แปลงน้ัน หรืออาศัยที่ดินแปลงน้ันทํากินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว โดยยังชีพอยูได
ดวยผลผลิตจากที่ดินแปลงดังกลาวเปนสําคัญดวย 
  การทําประโยชนในที่ดิน หมายถึง การที่มนุษยเขาเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือ
ดัดแปลงปรุงแตง เพื่อการทําประโยชนดานการเกษตรและอื่น ๆ บนที่ดิน สวนการขุด
หนอไผปาเพื่อขายเปนการหาประโยชนที่มีอยูในปา หาใชการทําประโยชนในที่ดินไม 
  เอกสารหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ ภ.ท.บ. ๕ และ ภ.บ.ท. ๑๑ เปนเพียง
เอกสารที่สันนิษฐานในเบื้องตนวา ผูที่มีชื่อในเอกสารเปนผูครอบครองที่ดินและเสียภาษี
บํารุงทองที่เทาน้ัน ไมใชหลักฐานแสดงการทําประโยชนในที่ดินที่ผูมีชื่อจะนํามาอางสิทธิ
ไดรับเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูครอบครองที่ดินพิพาท ตั้งอยูตําบลคันโชง อําเภอวัดโบสถ จังหวัด
พิษณุโลก โดยไมมีเอกสารสิทธิ  ตอมา กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดเร่ิมกอสราง
โครงการชลประทานเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทองที่อําเภอวัดโบสถ  
อําเภอวังทอง และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และไดออกประกาศกําหนดวันเริ่ม
ดําเนินการกอสรางและสํารวจปกหลักเขตตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เปนตนไป  
และกําหนดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะจายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน 
และทรัพยสินซ่ึงถูกเขตชลประทาน เฉพาะทรัพยสินที่ครอบครองและปลูกสรางกอนวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๖  สําหรับกรณีที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะดําเนินการโดยอาศัย
หลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เรื่อง ขออนุมัติเก่ียวกับ 
การจายเงินคาทดแทนที่ดิน (ภายหลังแกไขเปน “คาขนยาย”) คาร้ือยายบานเรือน สิ่งปลูกสราง 
คาทดแทนตนไมยืนตน พืชลมลุก ใหแกราษฎรผูถือครองที่ดินซึ่งไมมีเอกสารสิทธิที่ถูกเขต 
การกอสรางโครงการชลประทาน  ตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
และเม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กําหนดใหเจาของโครงการจัดทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ
หรือภาพถายดาวเทียมแสดงพ้ืนที่โครงการตั้งแตระยะเร่ิมตนโครงการ และใชขอมูลดังกลาว 
เปนหลักฐานในการจายเงินคาทดแทนใหแกราษฎรในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการกําหนด 
คาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน ตามมติคระรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ 
จังหวัดพิษณุโลก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนคณะกรรมการกําหนดคาทดแทนและบุคคลท่ีจะไดรับ
เงินคาทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒  จากน้ัน ประมาณ 
เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ชางรังวัดของกรมท่ีดินไดทําการรังวัดที่ดินพิพาทของผูฟองคดี และ 
มีความเห็นวา ที่ดินพิพาทไมไดทําประโยชน และอยูในพ้ืนที่ซ่ึงเรียกวา “ปาแดง” เน่ืองจาก
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สภาพที่ดินเปนหินแดง ไมสามารถทําการเกษตรได  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวไดมี
มติและออกประกาศ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินคาขนยาย 
(ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ) เน่ืองจากไมไดทําประโยชนในที่ดินที่ครอบครองไว ผูฟองคดีเห็นวา 
ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินคาขนยายในที่ดินที่ผูฟองคดี
ครอบครอง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ในสวนที่อนุมัติในหลักการ 
และคุณสมบัติของผูที่จะมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสิน คาขนยายสิ่งปลูกสรางและตนไม น้ัน 
มีวัตถุประสงคที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรที่บุกรุกเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินของรัฐ  
โดยไมชอบดวยกฎหมายและไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เน่ืองจากตองอพยพยายออกจากพ้ืนที่โครงการกอสรางไปอยูอาศัยและทํากินในแหลงอ่ืน 
เปนสําคัญ  ดังน้ัน ราษฎรที่อางวาไดครอบครองและทําประโยชนที่มีสิทธิจะไดรับเงินคาทดแทน
ทรัพยสินหรือคาชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว นอกจากจะตองเขาถือครองและ 
ทําประโยชนในที่ดินมากอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเขาดําเนินการกอสรางแลว ยังตองเปน 
ผูที่อยูอาศัยในที่ดินแปลงน้ัน หรืออาศัยที่ดินแปลงนั้นทํากินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว  
โดยยังชีพอยูไดดวยผลผลิตจากที่ดินแปลงดังกลาวเปนสําคัญดวย  ดังนั้น แมขอเท็จจริง 
จะรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดที่ดินดังกลาวมาโดยการซื้อเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนชวงเวลา 
กอนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาดําเนินการตามโครงการก็ตาม แตเม่ือผลการตรวจสอบสภาพที่ดิน
ของผูฟองคดีโดยนายชางรังวัดของกรมที่ดินไดทําการรังวัดเพ่ือจัดทําแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ 
(ร.ว. ๔๓ ก.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยมีผูฟองคดีเปนผูนําทําการรังวัดที่ดิน ปรากฏวาที่ดินของ 
ผูฟองคดีอยูในพ้ืนที่ที่มีชื่อเรียกตามทองถิ่นวา “ปาแดง” เน่ืองจากสภาพเปนหินแดงไมสามารถ 
ทําการเกษตรได โดยชาวบานจะใชพ้ืนที่ดังกลาวในการหาพืชพันธุไมปาและเปนที่เลี้ยงสัตว 
และผลจากการตรวจสอบสภาพที่ดินโดยใชแผนที่ภาพถายทางอากาศ นายชางรังวัดผูตรวจสอบ
มีความเห็นวา สภาพที่ดินของผูฟองคดีเปนที่ดินไมทําประโยชน ประกอบกับผูฟองคดีรับวา 
ตนมีภูมิลําเนาอยูจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบอาชีพสวนไผตง โดยเชาที่ดินจากผูอ่ืน มิไดเปนบุคคล
ที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่โครงการ และไมมีที่อยูอาศัยในอําเภอวัดโบสถและในจังหวัดพิษณุโลก 
ไดที่ดินมาโดยซื้อมาจากนาย อ. โดยการสงมอบ และมีเพียงหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ 
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ภ.ท.บ. ๕ และ ภ.ท.บ. ๑๑ สภาพที่ดินที่ผูฟองคดีซ้ือมาน้ันมีสภาพเปนปาไผ ผูฟองคดีเขาทํา
ประโยชนในที่ดินดวยการจางคนในพื้นที่ตัดหนอไมไผปาเพ่ือขาย ซ่ึงการพิจารณาสภาพ 
การทําประโยชนในที่ดินนั้น คณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจาย
ประจําปของสภาผูแทนราษฎรไดใหคําจํากัดความไววา การทําประโยชน หมายถึง การที่มนุษย
เขาเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือดัดแปลงปรุงแตง เพ่ือการทําประโยชนดานการเกษตรและอ่ืน ๆ บนที่ดิน 
สวนการทําประโยชนในที่ดินดวยการขุดหนอไผปาเพ่ือขายของผูฟองคดีน้ัน เขาลักษณะ 
ของการหาประโยชนที่มีอยูในปา หาใชการทําประโยชนตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ไม และแมวาเอกสารหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ ภ.บ.ท. ๕ 
และ ภ.บ.ท. ๑๑ จะระบุไววาผูฟองคดีไดทําประโยชนในที่ดินน้ัน แตเอกสารหลักฐานการเสียภาษี
บํารุงทองที่ดังกลาวเปนเพียงเอกสารที่สันนิษฐานในเบื้องตนวา ผูที่มีชื่อในเอกสารเปนผูครอบครอง
ที่ ดินและเสียภาษีบํารุงทองที่ เทาน้ัน และการเสียภาษีบํารุงทองที่ไมใชหลักฐานแสดง 
การทําประโยชนในที่ดินที่ผูมีชื่อจะนํามาอางสิทธิไดรับเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได เน่ืองจากการพิจารณาสภาพที่ดินวามีการทําประโยชนหรือไมน้ัน 
จะตองตรวจพิสูจนตามสภาพขอเท็จจริงของที่ดินเทาน้ัน  ดังนั้น จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงเชื่อไดวา 
ผูฟองคดีไมใชผูที่อยูอาศัยในที่ดินที่อยูในเขตกอสรางโครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก หรืออาศัยที่ดินดังกลาวทํากินเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว  
โดยยังชีพอยูไดดวยผลผลิตจากท่ีดินแปลงดังกลาวเปนสําคัญ ที่จะมีสิทธิไดรับเงินคาชดเชย
ตามวัตถุประสงคของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีมติใหผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ) โครงการ 
เขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๓๒ และมีประกาศ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ วา ผูฟองคดีเปนผูไมมีสิทธิ
ไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ) เน่ืองจากไมไดทําประโยชนในที่ดินที่ครอบครองไว  
จึงไมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๘๕/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๐๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๓๙/๒๕๕๕ ที่ อ.๗๐๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๙๐๗/๒๕๕๕ 
ที่ อ.๖๑/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๑๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๓๐๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๒๒/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
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 ๓.๒ กรณีโครงการอางเก็บนํ้าหวยติ๊กชู จังหวัดศรีษะเกษ 
 

  การกําหนดคาทดแทนใหแกเจาของทรัพยสินที่ ถูกเขตการกอสราง 
โครงการชลประทาน เปนดุลพินิจของคณะกรรมการที่แตงตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เ ม่ือวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๓๒  ที่จะพิจารณากําหนดและจายใหตามสมควร  
โดยคณะกรรมการดังกลาวตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยเหตุผลและไมมีลักษณะ 
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูครอบครองทีดิ่นในเขตปฏิรูปทีดิ่นเพ่ือเกษตรกรรม ตําบลตะเคียนราม 
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ เม่ือกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๑ กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) 
ไดทําการกอสรางคลองชลประทานจากอางเก็บนํ้าหวยติ๊กชู โดยสรางตัดผานที่ดินทํากินของราษฎร
ในตําบลตะเคียนราม ตําบลโคกตาล และตําบลหวยติ๊กชู ซ่ึงที่ดินที่ผูฟองคดีครอบครองทําประโยชน
อยูในแนวเขตกอสราง จํานวนเนื้อที่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา โดยผูถูกฟองคดีไดนํามติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มาใชเปนหลักเกณฑในการดําเนินการจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) 
ใหแกราษฎรที่ถูกเขตโครงการระบบสงนํ้าตัดผาน  ตอมา คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
และกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๓๒ โครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ไดมีมติใหกําหนดราคา 
คาขนยาย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบสงนํ้า ในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในหนวยราคาต่ําสุด ในอัตราไรละ 
๑๖,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีไดรับเงินคาขนยาย (ที่ดิน) เปนเงินจํานวน ๑๔,๘๐๐ บาท  
แตมีราษฎรผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินบางสวนยังไมไดรับเงิน และบางสวนตกสํารวจ  
ตอมา คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทานฯ 
ไดประชุมและมีมติใหกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ในอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท เทากันทุกแปลง
ทุกตําบลที่ถูกเขตชลประทานระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู โดยอาศัยเหตุผล ๙ ขอประกอบกัน ผูฟองคดี
เห็นวาการจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีไมเปนธรรม มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน)  
ใหผูฟองคดีในอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โดยไดอนุมัติหลักเกณฑ 
ใหผูถูกฟองคดีในการจายเงินคาทดแทนแกเจาของทรัพยสินตาง ๆ ที่ถูกเขตการกอสรางโครงการ
ชลประทานเปนกรณีพิเศษ และไดอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาที่
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กําหนดเงินคาทดแทนทรัพยสินและบุคคลท่ีจะไดรับเงินคาทดแทนตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณเสนอ โดยคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 
เพ่ือทําการสํารวจ ตรวจสอบรายละเอียด คํานวณราคาคาทดแทน และเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณา เม่ือคณะกรรมการฯ เห็นสมควร ก็ใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาทดแทนได แตคณะรัฐมนตรี
มิไดวางหลักเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทนแกเจาของทรัพยสินตาง ๆ ที่ถูกเขตการกอสราง
โครงการชลประทานไวใหคณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติแตอยางใด การกําหนดคาทดแทนใหแก
เจาของทรัพยสินจึงอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดังกลาวที่จะพิจารณากําหนดและจายให
ตามสมควร ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยเหตุผลและไมมีลักษณะ 
เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในการกําหนดหลักเกณฑ 
และกําหนดคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทาน คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
และกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบสงนํ้าหวยติ๊กชู ในเขตอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ไดมีมติ
ใหกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ที่ถูกเขตโครงการระบบสงน้ําหวยติ๊กชู ตําบลโคกตาล ตําบล
ตะเคียนราม และตําบลหวยติ๊กชู โดยคํานึงถึงราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแก 
ผูมีสิทธิไดรับในราคาต่ําสุดเปนหลัก ซ่ึงถือไดวา เปนการใชดุลพินิจในการกําหนดเงินคาขนยาย 
(ที่ดิน) ที่ชอบดวยเหตุผลแลว และเมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยู 
ในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี (คือระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗  
ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๐) ในหนวยราคาต่ําสุด มีอัตราไรละ ๑๖,๐๐๐ บาท แตราคาประเมินทุนทรัพยฯ  
ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน 
ในตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนรามที่ตกสํารวจ และราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลหวยติ๊กชู 
ที่เพ่ิงจะมีการตรวจสอบแลวเสร็จ (คือ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงป พ.ศ. ๒๕๕๔) ในหนวยราคา
ต่ําสุด มีอัตราไรละ ๒๐,๐๐๐ บาท  ฉะน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดและจายเงินคาขนยาย 
(ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดีนอยกวาที่กําหนดและจายใหราษฎรผูมีสิทธิไดรับในภายหลัง จึงถือไมไดวา 
เปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยเหตุผลและมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
แตอยางใด  อยางไรก็ตาม การกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี โดยคํานึงถึงราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ในหนวยต่ําสุด 
เพียงปจจัยเดียว โดยมิไดคํานึงถึงปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปจจัยดังกลาวอีก ๘ ประการ ดังเชน 
ที่พิจารณากําหนดใหแกราษฎรผูมีสิทธิไดรับในตําบลโคกตาล ตําบลตะเคียนรามที่ตกสํารวจ  
และราษฎรผูมีสิทธิไดรับตําบลหวยติ๊กชูที่เพ่ิงดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแลวเสร็จ ทั้งที่ 
ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ันบางปจจัย ก็มีอยูแลวในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยายที่ดินใหแก 
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ผูฟองคดี แลวเปนเหตุใหมีการกําหนดราคาคาขนยาย (ที่ดิน) และจายเงินใหแกราษฎรผูมีสิทธิ
ไดรับในภายหลังในอัตราไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงมากกวาที่กําหนดและจายใหแกผูฟองคดี 
ถึงรอยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพยฯ กรณียอมเห็นไดวา การกําหนดราคาคาขนยาย 
(ที่ดิน) มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี เน่ืองจากเปนการกําหนด 
คาขนยาย (ที่ดิน) ที่เปนไปในทางรอนสิทธิของผูฟองคดีหรือทําใหผูฟองคดีเสียประโยชนอันควร
มีควรได จึงเห็นควรใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาขนยายที่ดินเพ่ิมใหผูฟองคดีอีกรอยละ ๕๐ ของ
ราคาประเมินทุนทรัพยฯ ที่ใชอยูในเวลาที่กําหนดและจายเงินคาขนยาย (ที่ดิน) ใหแกผูฟองคดี  
คิดเปนราคาคาขนยาย (ที่ดิน) ที่พึงจายใหแกผูฟองคดีในอัตราไรละ ๒๔,๐๐๐ บาท  พิพากษาให
ผูถูกฟองคดีชําระเงินคาขนยาย (ที่ดิน) แกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน ๗,๔๐๐ บาท ภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่ ศาลมีคํ าพิพากษา  ( คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ .๘๙ /๒๕๕๗  
ที่ อ.๒๑๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๙๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๙๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๕/๒๕๕๗ 
ที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๔๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๗ 
ที่ อ.๔๖๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๑๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๑๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๑๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๒/๒๕๕๗ 
ที่ อ.๕๓๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๔/๒๕๕๗ 
ที่ อ.๕๕๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๖๐/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๖๑/๒๕๕๗ 
ที่ อ.๕๖๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๑๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๕๕/๒๕๕๘ ที่ อ.๔๔๐/๒๕๕๘  
ที่ อ.๕๓๓/๒๕๕๘ และที่ อ.๕๓๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 ๓.๓ กรณีโครงการชลประทานมูลบน จังหวัดนครราชสีมา 
 

  เม่ือคณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหหนวยงานทางปกครองจายคาชดเชย
แทนการจัดสรรที่ดินจํานวน ๑๐ ไร ในราคาไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท เปนเงินครอบครัวละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท กรณีถือเปนหลักเกณฑที่หนวยงานทางปกครองจะตองปฏิบัติตาม 
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว   ดังน้ัน จํานวนเงินชดเชยที่จะจายใหแกผูไดรับผลกระทบ  
จึงไมอาจมากไปกวาน้ันได  และโดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหการจัดสรรที่ ดินหรือ 
จายเงินชดเชยจะพิจารณาใหแกผู เปนเจาของหรือผูครอบครองที่ ดินในลักษณะ 
เปนครอบครัว  ดังน้ัน ผูที่เปนบุตรหลานผูติดตามของผูเปนเจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดิน จึงมิใชผูมีสิทธิไดรับการจัดสรรที่ดินหรือไดรับเงินคาชดเชยแทนการจัดสรรที่ดิน
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ไดดําเนินการกอสรางโครงการชลประทานมูลบน  
ซ่ึงประกอบดวยเขื่อนมูลบน (อางเก็บนํ้ามูลบน) และเขื่อนลําแซะ โดยในการกอสรางอางเก็บนํ้า
มูลบน ซ่ึงอยูที่ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไดเกิดผลกระทบเปนเหตุให
ราษฎรตองอพยพออกจากที่ดิน ผูถูกฟองคดีจึงไดจายเงินคาทดแทนทรัพยสินและดําเนินการ
จัดสรรที่ดินใหแกราษฎรที่ไดรับผลกระทบเนื่องจากตองอพยพออกจากท่ีดินที่เคยอยูอาศัย 
ทํากินตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๗ และวันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ โดยจัดสรรที่ดินใหผูครอบครองที่ดินโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
ที่ถูกเขตบริเวณหัวงาน บริเวณเขตน้ําทวม หรือบริเวณเขตจัดสรรหมดทั้งแปลง หรือเหลืออยูนอย
จนไมสามารถอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพได กอนวันที่ผูถูกฟองคดีเขาดําเนินการสํารวจโดยให 
ผูถูกฟองคดีจัดสรรใหครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร  ตอมา เม่ือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ 
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการใหจายเงินคาชดเชยคาที่ดินเปนกรณีพิเศษแกผูที่มีสิทธิ 
ซ่ึงทางราชการไมสามารถหาที่ดินแหงใหมใหเขาอยูอาศัยและทํากินไดจะไดรับเงินชดเชย 
คาที่ดินเปนกรณีพิเศษไมเกินไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดีทั้ง ๓๙๓ ราย เปนราษฎร 
ที่อาศัยอยูในเขตทําการกอสรางและพ้ืนที่ดินที่อาศัยหรือที่ทํากินถูกนํ้าทวม บางสวนเปนผูมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือจากผูถูกฟองคดี แตเห็นวาผูถูกฟองคดีจายเงินคาชดเชยที่ดินใหไมครบถวน 
เน่ืองจากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีเคยแจงวาจะจัดสรรที่ดินใหผูฟองคดีรายละ ๑๕ ไร แตกลับ
จัดสรรที่ดินเพ่ืออยูอาศัยใหรายละ ๑ ไร และจายเงินชดเชยคาที่ดินใหผูฟองคดีรายละ ๑๐ ไร 
เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงยังขาดคาชดเชยที่ดินอีก ๔ ไร บางสวนยังไมไดรับเงินชดเชยคาที่ดิน
หรือไดรับแลวแตไมครบถวน เน่ืองจากผูถูกฟองคดีอางวาเปนที่ดินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
หรืออุทยานแหงชาติ บางสวนไมไดรับความชวยเหลือใด ๆ จากผูถูกฟองคดี เน่ืองจากผูถูกฟองคดี
เห็นวาเปนบุคคลที่อยูในครอบครัวโดยเปนบุตรหลานของผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ 
จากผูถูกฟองคดีและไดอพยพติดตามผูมีสิทธิไปดวย  นอกจากน้ัน ผูฟองคดีทั้ง ๓๙๓ ราย  
ขอคาขาดรายไดอีกปละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอราย เน่ืองจากตองอพยพจากที่ดินเดิมและไมมีที่ดิน
ทํากินใหมทําใหขาดรายได 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  สําหรับผูฟองคดีกลุมที่ขอใหไดรับการจัดสรรที่ดินจนครบรายละ ๑๕ ไร โดยอางวา
นายอําเภอและปลัดอําเภอครบุรีในขณะนั้น ไดแจงตอที่ประชุมราษฎรที่สํานักงานชลประทาน
มูลบนวา เม่ือราษฎรอพยพแลวจะจัดสรรที่ดินทํากินให ๑๕ ไร น้ัน  เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
กําหนดใหผูถูกฟองคดีจัดสรรที่ดินใหแกผูครอบครองที่ดินโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย  



 
 
๑๐๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงมีที่ดินถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงาน หรือบริเวณเขตน้ําทวมทั้งแปลง หรือเหลืออยูนอย 
จนไมสามารถที่จะอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพไดกอนวันที่ผูถูกฟองคดีดําเนินการสํารวจ  
ใหผูถูกฟองคดีมีอํานาจหนาที่จัดสรรที่ดินใหอยูอาศัยดวย โดยจัดสรรใหครอบครัวละประมาณ 
๑๐ ไร แตเน่ืองจากที่ดินที่นํามาใชจัดสรรมีจํานวนจํากัด คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๓๖ กําหนดใหผูถูกฟองคดีจายคาชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินทํากินจํานวน  
๑๐ ไร ไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท เปนเงินครอบครัวละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงเปนหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดี
จะตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว การท่ีนายอําเภอและปลัดอําเภอในขณะนั้น 
ไดกลาวอางวาจะชดเชยคาที่ดินให ๑๕ ไร น้ัน เปนการกลาวอางที่ไมมีกฎหมายรองรับแตอยางใด  
สําหรับผูฟองคดีกลุมที่ไมไดรับเงินชดเชยคาที่ดินหรือไดรับแลวแตไมครบถวน เน่ืองจาก 
ผูถูกฟองคดีอางวาเปนที่ดินอยูในเขตปาสงวนแหงชาติหรืออุทยานแหงชาติ น้ัน  เม่ือในการ
จัดซ้ือที่ดินเพ่ือสรางอางเก็บนํ้ามูลบนในคดีน้ี ผูถูกฟองคดีไดยึดถือแผนที่ที่ดินที่ชางรังวัด 
เพ่ือการชลประทานของกรมที่ดินเปนผูจัดทําแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. เปนเกณฑในการจัดซ้ือที่ดิน 
ที่ถูกเขตชลประทาน โดยชางรังวัดจากกรมท่ีดินไดเขาทําการรังวัดสอบปกหลักเขตปาไม 
ในระวางแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. วาที่ดินแปลงดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติครบุรีหรือ 
อุทยานแหงชาติทับลาน แตเน่ืองจากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดใหถอยคําตอศาลปกครอง
ชั้นตนวา ในการที่จะชี้วาที่ดินแปลงใดอยูในเขตอุทยานหรือในเขตปาสงวนจะมีเจาหนาที่ของ
กรมปาไมมารวมในการชี้ดวย โดยจะตรวจสอบจากหลักหมุดเขตและปายแสดงเขต และไดให
ถอยคําตอไปอีกวาหลักฐานทั้งสองอยางน้ีอาจจะไมตรงกับขอเท็จจริงเนื่องจากอาจมีการ
เคลื่อนยายได สําหรับเครื่องมือที่ชี้ไดชัดเจนวาที่ดินของผูใดอยูในเขตหรือไมน้ัน เปนเครื่องมือ
สื่อสารดาวเทียม จี.พี.เอส. ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบจัดทําของกรมปาไม และไดขอใหศาลเรียก
กรมปาไมมาดําเนินการจัดทําเพ่ือมาพิสูจนในคดีน้ี ศาลปกครองชั้นตนจึงไดแตงตั้งพยาน
ผูเชี่ยวชาญศาล โดยพยานผูเชี่ยวชาญศาลไดตรวจสอบและพิสูจนแนวเขตบริเวณที่พิพาทของ 
ผูฟองคดีกลุมน้ีแลวปรากฏวา มีที่ดินสวนที่อยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติครบุรีหรือเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงตองดําเนินการจัดซ้ือที่พิพาทที่อยูนอกเขตอุทยาน
แหงชาติดังกลาว การท่ีผูถูกฟองคดีอุทธรณอางวาการรังวัดของผูถูกฟองคดีเปนการรังวัด 
โดยเขาไปในพื้นที่จริงและยึดตามแนวเขตพื้นที่เดิมที่มีอยูแลวน้ัน เห็นวา ผูถูกฟองคดีรับมา 
ในคําอุทธรณวาการรังวัดของตนเปนการรังวัดโดยใชเคร่ืองมือแบบเกาที่มิไดทันสมัย ฉะน้ัน
ความผิดพลาดจึงมีมากกวาการรังวัดของพยานผูเชี่ยวชาญศาลซึ่งกระทําโดยเครื่องมือที่ทันสมัยกวา 
อุทธรณของผูถูกฟองคดีจึงฟงไมขึ้น  สําหรับผูฟองคดีกลุมที่ไมไดรับความชวยเหลือใด ๆ  
จากผูถูกฟองคดี เน่ืองจากผูถูกฟองคดีเห็นวาเปนบุคคลท่ีอยูในครอบครัวโดยเปนบุตรหลาน
ของผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากผูถูกฟองคดีและไดอพยพติดตามผูมีสิทธิไปดวย น้ัน   



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เห็นวา มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจัดสรรที่ดินหรือจายเงินชดเชยจะพิจารณาใหแกผูเปนเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินในลักษณะเปนครอบครัว ครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร โดยใหถือเอา
จํานวนเนื้อที่ที่ดินที่จะจัดสรรใหแกครอบครัวของผูมีสิทธิ หากไมสามารถจัดหาท่ีใหได ใหเปน 
ผูมีสิทธิรับเงินชดเชยคาทดแทนที่ดิน เม่ือผูฟองคดีกลุมน้ีเปนบุตรหลานผูติดตามของผูมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชยจากผูถูกฟองคดี จึงมิใชผูเปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เปนผูมีสิทธิ 
ไดรับการจัดสรรที่ดินหรือไดรับเงินคาชดเชยแทนการจัดสรรที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
ผูฟองคดีกลุมน้ีจึงไมมีสิทธิไดรับเงินคาชดเชยที่ดินดังกลาว  สําหรับคาขาดรายไดรายละ 
๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอป น้ัน เห็นวา การที่ผูฟองคดีจะมีสิทธิไดรับเงินคาขาดรายได ยอมจะมี
กฎหมายบัญญัติไว เน่ืองจากสิทธิเปนประโยชนที่ผูฟองคดีควรไดรับเม่ือมีกฎหมายรองรับ  
เม่ือไมปรากฏวามีบทกฎหมาย กฎ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกําหนดหลักเกณฑ 
การพิจารณาใหประโยชนจายเงินคาขาดรายไดใหแกผูฟองคดีแตอยางใด แมผูฟองคดีอางวา
ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนมูลบน แตผลกระทบดังกลาวผูถูกฟองคดีไดจายเปนเงิน 
คาทดแทนทรัพยสินและคาที่ดินใหแลว ผูฟองคดีทั้ง ๓๙๓ ราย จึงไมมีสิทธิไดรับคาขาดรายได
ดังกลาว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีดําเนินการจัดซ้ือที่ดินพิพาทที่อยูนอกเขตปาสงวนแหงชาติ
หรือเขตอุทยานแหงชาติ คําขออื่นนอกจากนี้ใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๗๔/๒๕๕๗) 
 

 ๓.๔ กรณีโครงการฝายคลองทาทน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  กรณีที่มีปญหาวาบุคคลใดที่เปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน 
ไมมีเอกสารสิทธิที่ ถูกเขตชลประทาน ซึ่งจะมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสิน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ น้ัน การที่คณะกรรมการกําหนด 
คาทดแทนทรัพยสินเพื่อกรมชลประทานมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน
และสอบสวนการครอบครอง และทําประโยชนในที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน หาไดเปน
การแตงตั้งกรรมการเพื่อพิสูจนหรือชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย
ระหวางบุคคล แตเปนการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาสมควรจะจายคาขนยาย
ทรัพยสินใหแกบุคคลใดเทาน้ัน เม่ือการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวเปนการแตงตั้ง
ตามตําแหนงหนาที่และเหมาะสมกับภารกิจที่รับมอบหมาย มิไดกําหนดจากตัวบุคคล 
และไมปรากฏวากรรมการมีสวนไดเสีย ไมเปนกลางหรือมีพฤติการณที่ไมสุจริต  
การแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวจึงเปนไปตามหลักการที่ไดรับการอนุมัติตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ แลว  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการ



 
 
๑๐๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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กําหนดคาทดแทนทรัพยสินฯ มีมติอนุมัติจายเงินคาทดแทนใหแกบุคคลที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ พิจารณาเห็นวาเปนผูมีสิทธิ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดอนุมัติแผนงาน
กอสรางโครงการฝายคลองทาทน ซ่ึงเปนโครงการกอสรางฝายทดน้ําพรอมอาคารประกอบคลองสงนํ้า
และคลองระบายน้ําโดยโครงการดังกลาวผานที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองเผียน  
ซ่ึงกรมปาไมไดสงมอบพ้ืนที่ใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการปฏิรูปที่ดิน 
ผูฟองคดีอางวาเปนผูครอบครองที่ดินซึ่งอยูในแนวโครงการดังกลาว เน้ือที่ ๗ ไร ๘๐ ตารางวา 
ตอมา คณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการฝายคลองทาทน ทองที่อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือสํารวจตรวจสอบและจายเงินคาทดแทน
ทรัพยสิน โดยผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดแจงการถือครองและทําประโยชนที่ดินที่อยูในเขตโครงการ
ชลประทานซึ่งเปนที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินของผูฟองคดี ชางรังวัด กรมที่ดิน ไดเขารังวัด  
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไดตรวจสอบแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๕ อยูในหลักเกณฑ
ที่จะไดรับเงินคาทดแทน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดประกาศใหผูถูกฟองคดีที่ ๕ เปนผูมีสิทธิ 
ที่จะได รับเ งินคาขนยาย   ตอมา  ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือคัดคานวา  ผูถูกฟองคดีที่  ๕  
เปนผูไมมีสิทธิครอบครองและมิไดทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาว โดยผูฟองคดีซ้ือที่ดิน
แปลงนี้มาจากนางสาว อ. และไดสอบสวนนําชี้เพ่ือขอหนังสืออนุญาตเขาทําประโยชนจากสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  อีกทั้ง ไดรับการสงเคราะหเพ่ือปลูกยางจากกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง สวนผูถูกฟองคดีที่ ๕ โตแยงวา ผูฟองคดีไดยินยอมสละสิทธิการถือครองท่ีดิน
ดังกลาวใหกับตนเพื่อชดใชหน้ีโดยไดทําหนังสือกระจายสิทธิ และสละสิทธิการขอรับการจัดที่ดิน
ตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีมติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนและสอบสวนการครอบครองและทําประโยชนในที่ดินที่ถูก 
เขตชลประทาน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผูถูกฟองคดีที่ ๔)  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ไดดําเนินการพิสูจนสอบสวนแลวเห็นวา ที่ดินแปลงพิพาทนาเชื่อวาผูถูกฟองคดีที่ ๕ เปนผูที่ได
ครอบครองและทําประโยชน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีมติอนุมัติใหจายเงินคาทดแทนใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๕ ผูฟองคดีเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติแตงตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใหมีหนาที่ตรวจสอบ
พิสูจนสอบสวนการครอบครองและการทําประโยชนที่ดินที่ถูกเขตชลประทานเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการมีคําส่ังหรือมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงไดนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งหรือมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่เก่ียวกับการอนุมัติจายเงินตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
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  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การจายเงินคาทดแทนที่ดิน คาร้ือยายบานเรือน สิ่งปลูกสราง คาทดแทนตนไมยืนตน 
พืชลมลุก ใหแกบุคคลผูถือครองท่ีดินซ่ึงไมมีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตการกอสรางโครงการชลประทาน 
เปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่อนุมัติใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จายเงินคาทดแทนทรัพยสิน และอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  
โดยคณะกรรมการที่เสนอแตงตั้งน้ันมีหนาที่กําหนดเงินคาทดแทนทรัพยสินและบุคคลที่จะไดรับ
เงินคาทดแทน และคณะกรรมการดังกลาวไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน 
และจายเงินคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทาน ซ่ึงแบงออกเปนคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน และคณะอนุกรรมการจายเงินคาทดแทนทรัพยสิน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือคัดคานวาผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไมใชผูมีสิทธิครอบครองและทําประโยชน 
ในที่ดินแปลงพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองสํารวจตรวจสอบพิสูจนวา ผูใดคือผูที่ครอบครอง
และทําประโยชนเพ่ือจะไดจายเงินใหแกผูน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีมติแตงตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
โดยการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เปนการแตงตั้งตามตําแหนง
หนาที่ และเหมาะสมกับภารกิจที่รับมอบหมาย มิไดกําหนดเจาะจงตัวบุคคล ซ่ึงประกอบดวย
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายปกครองพัฒนา หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานที่ดิน กํานัน ผูใหญบาน 
และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลทองที่ เปนกรรมการและเลขานุการ  
ซ่ึงจากการตรวจสอบพิสูจนและสอบสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ปรากฏวา ผูฟองคดีไดสงมอบ
การถือครองที่ดินพิพาทใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ เพ่ือตอบแทนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ใหมารดา 
ของผูฟองคดีและเปนพ่ีสาวของผูถูกฟองคดีที่ ๕ ยืมเงิน  อีกทั้ง ยังปรากฏหลักฐานวาภายหลัง
การนํารังวัดและสอบสวนสิทธิกับเจาหนาที่ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชแลว 
ผูฟองคดีไดแสดงเจตนากระจายสิทธิและบันทึกทายเอกสารดังกลาววาขอสละสิทธิการถือครองที่ดิน
ใหกับผูถูกฟองคดีที่ ๕ ตั้งแตวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ โดยไดมีการลงนามสงมอบการถือครอง
ที่ดินกันที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และลงลายมือชื่อของทั้งสองฝาย 
ตอหนานิติกรของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ไดตรวจสอบขอเท็จจริงตามความเหมาะสมในเรื่องสิทธิการถือครองท่ีดินระหวางคูกรณีแลว   
อีกทั้ง ไมปรากฏวากรรมการมีสวนไดเสีย ไมเปนกลางหรือมีพฤติการณที่ไมสุจริต การแตงตั้ง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ และการพิจารณาทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๔ อันเปนการเตรียมการ 
และการดําเนินการของเจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง จึงเปนไปตามหลักการที่ไดรับ
การอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน และเปนกรณีที่เห็นไดวา การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือสํารวจตรวจสอบและจายเงินคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตชลประทาน และคณะกรรมการ
ตรวจพิสูจนและสอบสวนการครอบครองและทําประโยชนในที่ ดินระหวางผูฟองคดีกับ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไมไดเปนการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิสูจนหรือชี้ขาดเร่ืองกรรมสิทธิ์หรือ 
สิทธิการครอบครองตามกฎหมายระหวางบุคคลทั้งสอง หากแตเปนการแตงตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาวาสมควรจะจายเงินคาขนยายทรัพยสินใหแกผูถือครองท่ีดินซึ่งไมมีเอกสารสิทธิ 
ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ภายในเขตปรับปรุงปาสงวนแหงชาติระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๔ พิสูจนสอบสวนแลวมีพยานหลักฐานใหเชื่อวาผูถูกฟองคดีที่ ๕ เปน 
ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาท ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีมติอนุมัติจายเงินคาทดแทน
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๕ มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนมติจากการ
ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตามหลักการท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสูดที่ อ.๖๔๘/๒๕๕๖) 
 

๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

 กรณีที่เกิดพายุพัดผานประเทศทําใหมีปริมาณนํ้าเหนือที่ไหลผานแมนํ้าเจาพระยา
มีปริมาณมากเกินความจุของลํานํ้าที่จะรับไวได และเกินกวาขีดความสามารถของ 
กรมชลประทานที่จะปองกัน มิใหนํ้าไหลทะลักเขาทวมพ้ืนที่การเกษตรของราษฎร  
ความเสียหายดังกลาวยอมเปนผลมาจากอุทกภัยอันเปนภัยพิบัติตามธรรมชาติ  
มิไดเปนผลโดยตรงจากการใชอํานาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดของกรมชลประทาน 
จึงไมมีกรณีที่ รัฐจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูไดรับความเสียหาย 
ในกรณีดังกลาว 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีประกอบอาชีพกิจการโรงงานสีขาวซ่ึงตั้งอยูจังหวัดสิงหบุรี  ตอมา ในระหวาง

ฤดูมรสุมป พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดเกิดพายุชางสารพัดผานประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
เปนผลใหมีฝนตกหนักตอเน่ือง จนปริมาณน้ําเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีมากเกินกวา
ความสามารถเก็บกักของเขื่อน กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยจึงไดพิจารณารวมกันระบายน้ําออกบางสวนในอัตราท่ีนอยกวาปริมาณน้ํา 
ที่ไหลเขา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ โดยสํานักชลประทานที่ ๑๒ มีหนังสือแจงเตือนสถานการณนํ้า 
ไปยังประชาชนใหระมัดระวังทรัพยสิน รวมทั้งมีการตั้งแนวกระสอบทรายเสริมคันก้ัน และ 
ใชรถขุดตักดินตั้งแนวปองกันนํ้า แตปริมาณน้ําเหนือที่ไหลลงแมนํ้าเจาพระยา ทําใหนํ้าไหลทวม
พ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัยของราษฎร ตั้งแตวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงมี
โรงงานสีขาวของผูฟองคดีรวมอยูดวย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงนําคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๖๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ จายเงินคาทดแทนจํานวน 
๗,๕๑๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือพิจารณาคําใหการและคําใหการเพ่ิมเติมของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ฟงไดวา การจัดเก็บนํ้า

ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์อยูในความควบคุมดูแลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เม่ือเกิดเหตุพายุชางสารพัดผานประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ นํ้าในอางเก็บนํ้า 
มีปริมาณมากจนอาจเกิดอันตรายตอความม่ันคงและความปลอดภัยของเขื่อน ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจึงไดรวมกันพิจารณาระบายน้ําออกบางสวนในอัตรา 
ที่นอยกวาปริมาณนํ้าที่ไหลเขา สวนการเกิดอุทกภัยที่ลุมนํ้าสาขาและลุมนํ้าเจาพระยาในป  
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนผลจากปริมาณนํ้าทวมที่เกิดจากฝนตกสะสมมากตอเน่ืองตั้งแตเดือนสิงหาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําในแมนํ้าเจาพระยาวัดไดที่จังหวัดนครสวรรคตั้งแตวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๔๙ มีคาสูงเกิน ๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที และเพิ่มขึ้นเปนสูงสุด ๕,๙๖๐ ลูกบาศกเมตร
ตอวินาทีเม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับมีการกอสรางกําแพงปองกันตลอดทั้งสองฝง
แมนํ้าหลังจากเกิดอุทกภัยในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ทําใหขนาดของแมนํ้าถูกจํากัด นํ้าไมอาจแผเขาทุงได
ดังเชนที่เคยเปน ระดับนํ้าในแมนํ้าสูงขึ้นกัดเซาะคันก้ันนํ้าฝงตะวันตกขาดเพียงฝงเดียว  
นํ้าจึงเขาทวมพ้ืนที่ฟากตะวันตกของแมนํ้าไดรับความเสียหายจํานวนมาก โดยขอเท็จจริง 
ไมปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดดําเนินการผันน้ํากลับขึ้นไปยังตนน้ําอีกคร้ัง  ดังนั้น กรณี 
นํ้าทวมพ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดสิงหบรีุ ซ่ึงรวมทั้งบริเวณที่ตั้งโรงงานสีขาวของผูฟองคดีดวย 
จึงเปนผลมาจากน้ําเหนือที่ไหลผานแมนํ้าเจาพระยามีปริมาณมากเกินกวาความจุของลํานํ้า
เจาพระยาที่จะรับไวได และเกินกวาขีดความสามารถของรัฐโดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่จะปองกัน 
มิใหน้ําเหนือไหลทะลักเขาทวมพ้ืนที่การเกษตรของราษฎร รวมทั้งบริเวณที่ตั้งโรงงานสีขาวของ
ผูฟองคดีได ความเสียหายที่เกิดกับผูฟองคดีและราษฎรอ่ืน ๆ ที่อยูในบริเวณเดียวกันจึงเปนผล
มาจากอุทกภัยอันเปนภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิไดเปนผลโดยตรงจากการใชอํานาจกระทําการ 
อยางหนึ่งอยางใดของผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงไมมีกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีตามนัยมาตรา ๗๒๖ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๘๕  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖/๒๕๕๖ 
และที่ อ.๔๓๘/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

                                                            
 ๒๖ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 มาตรา ๗ ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดแกการชลประทาน นายชางชลประทานมีอํานาจที่จะใชที่ดิน
หรือส่ิงของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกลเคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายไดเทาที่จําเปน แตถามีการเสียหายเกิดข้ึนตองชดใช
คาสินไหมทดแทน 



 
 
๑๐๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 กรณีที่สัตวแพทยของกรมปศสัุตวอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ออกคําสั่งใหเจาของสัตวทําลายสัตวที่สงสัยวาเปนโรคระบาด โดยไมปรากฏวา
เจาของสัตวที่ถูกสั่งทําลายไมไดจงใจกระทําความผิดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตวฯ เจาของสัตวยอมมีสิทธิไดรับคาชดใชความเสียหาย แมขอเท็จจริง 
จะปรากฏวา  ในหนังสือยืนยันเขาเลี้ยงสัตวที่ เจาของทํากับปศุสัตวจังหวัดจะมี 
ขอความระบุวา “หากมีความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอ่ืน ๆ จะไมเรียกรอง 
ขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากรัฐบาล โดยผูประกอบการจะรับผิดชอบเอง” แตเม่ือ 
ฟงไดวาขอความดังกลาวเปนแบบหนังสือที่ปศุสัตวจังหวัดจัดทําข้ึน อันมีลักษณะ 
เปนการตัดสิทธิของเจาของสัตวที่พึงไดรับการชดใชตามกฎหมายโดยไมมีอํานาจ 
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ที่จะกระทําได  หนังสือดังกลาวยอมไมมีผลผูกพัน 
ผูเก่ียวของ  ดังน้ัน การที่เจาหนาที่ของรัฐสั่งทําลายสัตวโดยไมดําเนินการใหมีการ 
จายคาชดใชตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวใหแกเจาของตามกรณีน้ี จึงเปน 
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนผูประกอบอาชีพทําฟารมเลี้ยงสัตวปกชนิดไกเน้ือ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๗  
ไดเกิดโรคระบาดชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) หรือไขหวัดนกในเขตพ้ืนที่
จังหวัดกําแพงเพชร ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ออกประกาศกําหนดใหเขตพื้นที่ของจังหวัด
กําแพงเพชร เปนเขตสงสัยวามีโรคระบาดชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza)  
เม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงปศุสัตว
จังหวัดกําแพงเพชร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แจงใหทราบวามีความประสงคจะขอเขาเลี้ยงสัตวปก
ชนิดไกเน้ือมาเลี้ยงที่ฟารมของผูฟองคดี โดยมีขอความระบุไววาจะปฏิบัติตามขอกําหนด 
ของกรมปศุสัตว (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ทุกขั้นตอนในการเคลื่อนยายสัตวปกจากโรงฟกถึงฟารม 
อยางเครงครัด  ทั้งน้ี ในการเลี้ยงหากมีการเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอ่ืน ๆ จะไมเรียกรอง
ขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากรัฐบาล โดยบริษัทหรือผูประกอบการจะรับผิดชอบเอง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงอนุญาตใหผูฟองคดีเขาเลี้ยงไกเน้ือดังกลาว  ตอมา ทางราชการตรวจพบวา
เกิดโรคระบาดชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) ในทองที่จังหวัดกําแพงเพชร  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวฯ 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกาศใหทองที่ทุกหมูบาน ทุกตําบล อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร เปนเขตโรคระบาด 
ชนิดเอเวียน อินฟลูเอนซา (Avian Influenza) ในสัตวปกทุกชนิด ตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๔๘ เปนตนไป และเม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ ปรากฏวามีสัตวปกจํานวนมาก 
ตายอยางกะทันหันโดยไมทราบสาเหตุ การตายของสัตวปกดังกลาวอาจเปนโรคที่สามารถ
แพรกระจายไปยังทองที่อ่ืนอยางรวดเร็ว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดสั่งทําลายไกเน้ือของผูฟองคดี
ซ่ึงอาจเปนพาหะของโรคระบาดเปนจํานวน ๑๗,๔๙๘ ตัว โดยไมไดจายคาชดใชใหผูฟองคดี 
ในฐานะเปนเจาของสัตวตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวฯ 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอคาชดใชหรือรับการชวยเหลือตามที่กฎหมายกําหนด แตผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
พิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวผูฟองคดีไดทําหนังสือตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยมีเน้ือหา 
เปนการสละเสียซ่ึงสิทธิที่จะไดรับคาชดใชตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวฯ ผูฟองคดี 
จึงยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตไดรับคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
รวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหายจากการทําลายสัตวปกของผูฟองคดี คิดเปนเงิน 
๑,๑๒๕,๙๙๖ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะสัตวแพทยตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เรื่อง แตงตั้งสัตวแพทยตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ออกคําส่ังใหผูฟองคดี
ทําลายไกเน้ือ จํานวน ๑๗,๔๙๘ ตัว ตามบันทึกส่ังทําลายสัตวและซากสัตว ลงวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๔๘ น้ัน เปนการใชอํานาจตามมาตรา ๑๘๒๗ ประกอบกับมาตรา ๑๐ (๔)๒๘  
 

                                                            
 ๒๗-๒๘ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 มาตรา ๑๐ เม่ือไดมีการแจงตามมาตรา ๘ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวปวยหรือตายโดยโรคระบาด 
ใหสัตวแพทยมีอํานาจเขาตรวจสัตวหรือซากสัตวน้ัน และใหมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของ จัดการด่ังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ใหทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือสัตว หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด ตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการน้ีใหเจาของไดรับคาชดใชตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมต่ํากวากึ่งหน่ึงของราคาสัตวซ่ึงอาจ
ขายไดในตลาดทองที่กอนเกิดโรคระบาด เวนแตในกรณีที่เจาของไดจงใจกระทําความผิดตอบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๘ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว 
ตามมาตรา ๑๖ ใหสัตวแพทยมีอํานาจตามมาตรา ๑๐ และใหมีอํานาจด่ังตอไปน้ีอีกดวย คือ 
 (๑) ออกประกาศ หรือส่ังเปนหนังสือใหบรรดาเจาของแจงจํานวนสัตวบางชนิดและถาเห็นสมควรจะให 
นําสัตวน้ันมาใหไดรับการตรวจ หรือปองกันโรคระบาด ก็ได 
 (๒) ส่ังใหเจาของสัตวที่ไดผานการตรวจ หรือปองกันโรคระบาดแลวนําสัตวน้ันมาประทับเคร่ืองหมาย 
ที่ตัวสัตว หรือ 



 
 
๑๐๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวฯ และขอ ๘ (๓) (ข)๒๙ ของระเบียบกรมปศุสัตววาดวย 
การทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด และการทําลายสัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๒ สั่งใหผูฟองคดีทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดหรือพาหะ
ของโรคระบาดภายในเขตที่ประกาศเปนพ้ืนที่โรคระบาดหรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดได  
และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดแจงใหเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เขาไปตรวจสอบ 
กรณีไกเน้ือในฟารมของผูฟองคดีปวยตายกะทันหันโดยไมทราบสาเหตุเม่ือวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๔๘ ขอเท็จจริงจึงฟงไดวาผูฟองคดีไดดําเนินการแจงพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย
ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแตเวลาที่ไกเน้ือตาย ตามมาตรา ๑๙๓๐ แหงพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตวฯ และมิไดจงใจกระทําผิดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดี 
จึงเปนผูมีสิทธิไดรับคาชดใชตามมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๑๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตวฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙๓๑ แมจะปรากฏวาในทายหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ 

                                                                                                                                                                          
 (๓) ส่ังกักยานพาหนะที่บรรทุกสัตวหรือซากสัตวเพื่อตรวจโรคระบาด และถาเห็นสมควรจะส่ังกักสัตวหรือ 
ซากสัตวน้ันเพื่อคุมไวสังเกตตามความจําเปน ก็ได 
 ๒๙ ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด และการทําลายสัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะ 
ของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๘ ใหสัตวแพทยในตําแหนงตอไปน้ี มีอํานาจส่ังทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดและสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามชนิดของสัตวตอเจาของสัตวรายหน่ึง ๆ ไดไมเกินจํานวนดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจส่ังทําลายสัตวในพื้นที่จังหวัดท่ีรับผิดชอบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (ข) ไก เปด หาน ชนิดใดชนิดหน่ึง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๐ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 มาตรา ๑๙ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว  
ตามมาตรา ๑๖ ถามีสัตวปวย หรือตาย ใหเจาของแจงตอพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทยภายในเวลาสิบสองชั่วโมง
นับแตเวลาที่สัตวปวยหรือตาย และใหนําความในมาตรา ๘ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ๓๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑. คาชดใชในการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดหรือสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด ใหจายรอยละเจ็ดสิบหาของ
ราคาสัตวซ่ึงอาจขายไดในตลาดทองที่กอนเกิดโรคระบาด  
  ขอ ๒. ในการประเมินราคาสัตวซ่ึงอาจขายไดในตลาดทองที่กอนเกิดโรคระบาด ใหสัตวแพทยหน่ึงคนและ
พนักงานฝายปกครองทองที่หรือพนักงานทองถ่ินซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งอยางนอยสองคนเปนกรรมการประเมิน 
  ขอ ๓. ถาเจาของสัตวไมพอใจในราคาสัตวที่กรรมการประเมิน ใหเจาของสัตวมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีหรือผูซ่ึง
รัฐมนตรีมอบหมาย 
  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายใหเปนที่สุด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๐๗๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงผูฟองคดีแจงความประสงคตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา 
จะขอเขาเลี้ยงสัตวปกชนิดไกเน้ือมาเลี้ยงที่ฟารมของผูฟองคดีจะมีขอความวา  ทั้งน้ี ในการเลี้ยง
หากมีความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอ่ืน ๆ จะไมเรียกรองขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
จากรัฐบาล โดยบริษัทหรือผูประกอบการจะรับผิดชอบเอง แตเม่ือพิจารณาจากการใหถอยคํา 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา หนังสือทั้งสองฉบับดังกลาวเปนแบบฟอรมที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดจัดทําไว มิใชเอกสารที่ผูฟองคดีไดจัดพิมพขึ้น  ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซ่ึงเปน 
หนวยงานทางปกครองผูถืองบประมาณในเรื่องคาชดใชใหแกเจาของสัตวตามมาตรา ๑๐ (๔)  
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวฯ มิไดมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสังกัด
ทําบันทึกขอตกลงหรือเง่ือนไขใด ๆ ในการระงับสิทธิการไดรับคาชดใชในการทําลายสัตว 
ขอเท็จจริงจึงฟงไดวา หนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ และหนังสือฉบับลงวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ เร่ือง เอกสารยืนยันเขาเลี้ยงสัตวปกใหมของผูประกอบการ โดยเฉพาะ
ขอความตอนทายของหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาวที่มีขอความวา “ทั้งน้ี ในการเลี้ยงหากมี 
ความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอ่ืน ๆ จะไมเรียกรองขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น 
จากรัฐบาล โดยบริษัทหรือผูประกอบการจะรับผิดชอบเอง” น้ัน เปนแบบที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จัดทําขึ้น ซ่ึงเปนการตัดสิทธิของผูฟองคดีที่พึงไดรับการชดใชตามกฎหมาย โดยไมมีอํานาจ 
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ใหกระทําได หนังสือดังกลาวจึงไมมีผลผูกพันใหผูฟองคดีตองเสียสิทธิ
ไดรับคาชดใชตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๙)ฯ แตอยางใด  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
สั่งทําลายไกเน้ือของผูฟองคดีจํานวน ๑๗,๔๙๘ ตัว โดยไมดําเนินการใหมีการจายคาชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
มิไดอุทธรณโตแยงในเรื่องจํานวนของการชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีประเด็นในเรื่องน้ี 
จึงยุติตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชดใชคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๑,๑๒๕,๙๙๖ บาท พรอมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๑/๒๕๕๗) 



 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๑๙ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการพัสดุ 
 
๑. การจัดทําประกาศจัดซื้อหรือจัดจาง 

  

 ๑.๑ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง 
 

               กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคากําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อในเอกสารประกวดราคาในสวนที่เปนสาระสําคัญ
นอกเหนือไปจากหลักเกณฑที่ระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนดไว โดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร ซึ่งอาจสงผลเปนการกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุรายอ่ืนเขาแขงขัน 
ในการเสนอราคาไดอยางเปนธรรม และอาจเปนการเอ้ือประโยชนใหกับผูประกอบการ
บางรายที่มีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุถูกตองตรงตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา  
การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกลาวยอมไมชอบดวยกฎหมาย  
  สรุปขอเท็จจริง 
  เทศบาลตําบลทุงหวา (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคาซ้ือครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง รถยนตดับเพลิง ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบกิจการจําหนายและติดตั้งรถยนตดับเพลิง
ชนิดตาง ๆ เห็นวา ผูถูกฟองคดีกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของถังบรรจุ 
นํ้ายาโฟมดับเพลิง แทนปนฉีดนํ้า และเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง เพ่ือเอ้ือประโยชนแกผูเสนอราคา
บางราย และกีดกันไมใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม อันเปนการขัดตอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย เพราะหากผูฟองคดีมีโอกาสเขารวมแขงขัน 
ในการเสนอราคา อาจไดรับสิทธิเขาทําสัญญากับผูถูกฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศประกวดราคาที่พิพาท รวมทั้งเพิกถอนผลการพิจารณา
การประกวดราคาดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การที่ผูถูกฟองคดีจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ตองการซื้อซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนตดับเพลิง (ชนิดถังนํ้าในตัว) โดยกําหนด 
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง-ระบบทอทาง ซ่ึงเปนสวนประกอบที่เปนสาระสําคัญ
ของรถยนตดับเพลิงดังกลาววา ตองผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ 



 
 
๑๐๗๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒) โดยไมไดกําหนดใหชัดเจนวาโรงงานดังกลาวตองเปนโรงงาน 
ที่ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ 
ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามท่ี
ไดกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑  อีกทั้ง การกําหนดวา 
เคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงที่ตองการซ้ือจะตองไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานเปนหนังสือการทดสอบและรับรอง
คุณภาพมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขประกอบการพิจารณาวา  
ผูเสนอราคาจะตองนําตัวอยางเคร่ืองสูบนํ้าไปแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมการที่เก่ียวของ และผูเสนอราคาจะตองเปนผูผลิต ผูประกอบ ติดตั้ง 
หรือไดรับมอบอํานาจการเปนตัวแทนผูผลิต หรือผูประกอบติดตั้งรถยนตดับเพลิง เคร่ืองสูบนํ้า 
ปนฉีดนํ้าแรงดันสูง โดยมีเอกสารหลักฐานการไดรับมอบอํานาจ หรือเปนตัวแทนยื่นพรอม 
การเสนอราคา ทั้ง ๆ ที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว ไมได กําหนด 
เปนการบังคับวา การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ตองการซื้อจะตองกําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะดังที่ผูถูกฟองคดีกําหนดไว ประกอบกับในขณะจัดทําเอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถยนตดับเพลิง-ระบบทอทาง สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังมิไดประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองสูบนํ้า
ดับเพลิง-ระบบทอทาง และไมมีผูประกอบการรายใดท่ีทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องสูบนํ้า
ดับเพลิงดังกลาวไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพในกิจการและขอบขายที่ไดรับ 
การรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  อีกทั้ง ขอเท็จจริงยังปรากฏวา
ผูประกอบการ ๕ ราย ที่ผูถูกฟองคดีไดขอขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
เพ่ือนํามาใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงน้ัน 
มีผูประกอบการเพียงรายเดียวที่เปนผูผลิตเครื่องสูบนํ้าชนิดดูดทางเดียว สูบนํ้าไดไมนอยกวา 
๓,๐๐๐ ลิตรตอนาที ทําแรงดันสูงสุดไดไมนอยกวา ๖๐๐ ปอนดตอตารางนิ้ว ซ่ึงสามารถ 
ใชงานดับเพลิงได และไดรับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม และมีรายละเอียดผลิตภัณฑตรงตามที่ผูถูกฟองคดีกําหนด  
  จากขอเท็จจริงดังที่กลาวมาขางตนจึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีไดกําหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงที่ตองการซื้อนอกเหนือไปจากหลักเกณฑที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไว โดยไมมีเหตุผลอันควร ซ่ึงอาจมีผลเปนการกีดกันไมใหผูผลิต
หรือผูขายพัสดุรายอ่ืนสามารถเขาแขงขันในการเสนอราคาไดอยางเปนธรรม เพ่ือใหทางราชการ



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๗๗ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดรับประโยชนสูงสุดจากการแขงขันราคา  อีกทั้ง อาจเปนการเอ้ือประโยชนใหกับผูประกอบการ 
ที่มีเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิงซ่ึงมีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุถูกตองตรงตามเงื่อนไขในเอกสาร 
ประกวดราคาที่ผูถูกฟองคดีกําหนด การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบนํ้า
ดับเพลิงดังกลาวจึงไมชอบดวยขอ ๕๑ และขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง๒ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๘)  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ และเม่ือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกลาวเปนเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง 
 

                                           
 ๑-๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ขอ ๕ ในระเบียบน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  “โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความวา โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  ขอ ๑๑ ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทย 
ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
  (๑) หามกําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิต 
ในประเทศ หรือกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันในการเสนอราคากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
  (๒) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวก 
จะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได 
  (๓) ในกรณีพัสดุที่ตองการซ้ือหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับ 
การจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง  
ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซ้ือหรือใบแทรกคูมือผูซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดทําข้ึน 
  (๔) ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางแตกตาง
จากท่ีกําหนดไวใน (๒) หรือ (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเม่ือไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม
ตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ใหดําเนินการซ้ือหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายน้ัน แลวแตกรณี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๘) ในกรณีพัสดุที่ตองการซ้ือหรือจางทํา มีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุ 
ความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย 
   การซ้ือหรือการจางในกรณีน้ี นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่ไดรับการจดทะเบียน 
ไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเขาแขงขันรายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด ใหตอรองราคาผูเสนอราคา
ผลิตภัณฑที่ไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม รายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด หากตอรองแลว ราคาหลังจากลดลง 
สูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละหา หรืออัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๐๗๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของประกาศประกวดราคา จึงมีผลทําใหประกาศประกวดราคาพิพาทเฉพาะในสวนที่กําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงไมชอบดวยกฎหมายไปดวย  พิพากษาให
เพิกถอนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตดับเพลิง เฉพาะ 
ในสวนที่กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๖) 
 

     เม่ือเครื่องสูบนํ้าที่เปนอุปกรณสําคัญของรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค 
อันเปนพัสดุที่ตองการซื้อตามประกาศประกวดราคา เปนผลิตภัณฑที่ยังไมมีประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคาจึงตอง
กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองสูบนํ้าดังกลาวใหสอดคลองกับ
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อ 
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน  ทั้งน้ี ตามขอ ๑๑ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   เม่ือปรากฏวารายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบนํ้าที่
หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคากําหนด มีบริษัทผูผลิตเครื่องสูบนํ้า 
ซึ่งมีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดเพียง ๒ ราย และมีเพียง  
๑ ใน ๒ รายเทาน้ัน ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 
๙๐๐๑-๒๐๐๐ ตามขอกําหนด กรณีจึงเปนการกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
โดยไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  นอกจากน้ี การที่หนวยงานทางปกครอง
ผูจัดใหมีการประกวดราคากําหนดใหเครื่องสูบนํ้าที่ตองการซื้อตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากสถาบันตางประเทศ ทั้งที่ไมมีบริษัทผูผลิตเครื่องสูบนํ้ารายใดไดรับการรับรอง
มาตรฐานดังกลาว กรณีจึงเปนการกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะท่ีขัดกับ
ขอ ๑๐ ตรี และขอ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยขางตน ประกาศประกวดราคา
เฉพาะในสวนของเครื่องสูบนํ้าดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
     สรุปขอเท็จจริง 
   เทศบาลตําบลประจันตคาม (ผูถูกฟองคดี) ประกาศจัดซ้ือรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ลอ ขับเคลื่อน ๒ เพลา 
จํานวน ๑ คัน โดยกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในสวนของเครื่องสูบนํ้าประการหน่ึง 
 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๗๙ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหตองเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและแพรหลายในระดับสากลตามมาตรฐาน  
ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๐ และมีตัวแทนจําหนายในประเทศไทย พรอมบริการหลังการขายและ 
อะไหลสํารอง รวมทั้งตองผานการทดสอบและรับรองมาตรฐานจาก DIN, NEPA, EN, BS  
หรือ UL สถาบันใดสถาบันหน่ึง ผูฟองคดีซ่ึงไดซ้ือเอกสารการประมูลแลวแตมิไดยื่นเอกสาร 
การประมูลตอผูถูกฟองคดีเน่ืองจากเห็นวาขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบนํ้า
ดังกลาวเปนการล็อกสเปกใหเปนเครื่องสูบนํ้าของตางประเทศเพื่อเอ้ือประโยชนใหกับ
ผูประกอบการบางราย โดยกีดกันเคร่ืองสูบนํ้าที่ผลิตภายในประเทศที่ไดรับการจดทะเบียน 
กับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทําใหผูฟองคดีไมสามารถเขาเสนอราคาได  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศจัดซ้ือรถบรรทุกนํ้า
อเนกประสงคของผูถูกฟองคดีดังกลาว  
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีประกาศจัดซ้ือรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค  
โดยกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในสวนของเครื่องสูบนํ้าใหเปนแบบ SELF 
PRIMING CENTRIFUGAL (เคร่ืองสูบนํ้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย) ซ่ึงเคร่ืองสูบนํ้าจัดวา 
เปนอุปกรณสําคัญของรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค จึงเปนครุภัณฑอยางหน่ึง และเปนพัสดุ 
ตามนิยามในขอ ๕๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเคร่ืองสูบนํ้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยดังกลาวเปนผลิตภัณฑ 
ที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไว 
กับกระทรวงอุตสาหกรรมแลวจํานวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองสูบนํ้าแบบดังกลาว 
ถึง ๙ ชนิด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบนํ้า
ที่ผูถูกฟองคดีกําหนดแลว เห็นไดวา มีบริษัทผูผลิตเครื่องสูบนํ้าที่ มีรายละเอียดหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะตามที่ผูถูกฟองคดีกําหนดเพียง ๒ บริษัท คือ บริษัท ท. และบริษัท ศ.  
แตบริษัทหรือโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO  
๙๐๐๑-๒๐๐๐ ตามขอกําหนดของผูถูกฟองคดี มีเพียงบริษัท ศ. เทาน้ัน ซ่ึงเปนการไมเปดโอกาส 
 

                                           
 ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๕ ในระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 พัสดุ หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๐๘๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ ๑๐ ตรี๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ สวนขอกําหนดที่ตองเปนผลิตภัณฑ 
ที่ผานการทดสอบและรับรองมาตรฐานจาก DIN, NEPA, EN, BS หรือ UL สถาบันใดสถาบันหนึ่ง
น้ัน ไมปรากฏวาเคร่ืองสูบนํ้าของบริษัทดังกลาวไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันขางตน 
แตอยางใด ผูถูกฟองคดีจึงชอบที่จะกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบนํ้า
ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผู ซ้ือหรือใบแทรก 
คูมือผูซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น ตามขอ ๑๑ (๓)๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                                           
 ๔-๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๑๐ ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหาตองดําเนินการ 
โดยเปดเผย สามารถตรวจสอบได และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  ทั้งน้ี โดยคํานึงคุณสมบัติและความสามารถ
ของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

  ขอ ๑๑ ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ 
ดังน้ี 
  (๑) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ
หรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๓) ในกรณีพัสดุที่ตองการซ้ือหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับ 
การจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการ 
ในการกอสรางใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซ้ือหรือใบแทรกคูมือผูซ้ือที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท 
ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแตสามรายข้ึนไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานท่ีทําในประเทศไทย
เทาน้ัน 
  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต 
สามรายข้ึนไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทาน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๗) ในกรณีพัสดุที่ตองการซ้ือหรือจางทําตาม (๕) หรือ (๖) เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
นอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมี 
ผูไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผูผลิตนอยกวา
สามราย ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 
   การซ้ือหรือการจางในกรณีน้ีนอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐาน หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ใหดําเนินการตอรองราคาดังน้ี 
   (ก) ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงาน 
ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละสิบมาตอรองราคา  ทั้งน้ี  



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๘๑ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ฉบับเดียวกัน โดยไมเขากรณีมีเหตุจําเปนตองจัดหารถยนตที่มีขนาดและราคานอกเหนือจาก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เพ่ือใชในการปฏิบัติภารกิจพิเศษที่สําคัญ 
และจําเปนเรงดวนซึ่งสามารถขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดได  ทั้งนี้ ตามขอ ๔ วรรคสอง๖ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ  
ดังน้ัน ประกาศของผูถูกฟองคดีในสวนที่กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของ 
เคร่ืองสูบนํ้าดังที่กลาวมาขางตน จึงขัดกับขอ ๑๐ ตรี และขอ ๑๑ (๑) (๓) (๖) วรรคสอง (๗) 
และ (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นฯ  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศจัดซ้ือรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงคของผูถูกฟองคดี 
เฉพาะสวนที่กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบนํ้าโดยไมชอบดวย
กฎหมายดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๔/๒๕๕๖) 
 
 
 

                                                                                                                         
ใหเรียกผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุดมาตอรองราคากอน หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของ 
ผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น  
หากตอรองราคาแลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดของ 
ผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
   (ข) หากดําเนินการตาม (ก) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือผูเสนอราคา
พัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกิน 
รอยละเจ็ดมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละหา  
หรืออัตราท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
  (๘) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  
ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 
 การซ้ือหรือการจางในกรณีน้ีนอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ
ไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด ใหตอรองราคาผูเสนอราคา
พัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวา
ราคาต่ําสุดไมเกินรอยละหา หรืออัตราท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
 ๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กําหนดในวรรคหน่ึง  
ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 
  ปลดักระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหรือผูวาราชการจังหวัด 
ก็ได 



 
 
๑๐๘๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  แมระเบียบวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
จะกําหนดใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือ 
เปนกิจการของคนไทยก็ตาม แตบทบัญญัติของระเบียบดังกลาวก็ไมใชบทบังคับ
เครงครัดในทุกกรณี โดยหากเปนพัสดุที่ไมสามารถผลิตในประเทศได หรือเปนกรณี
จําเปนตองจัดหาจากตางประเทศ ซึ่งไดรับอนุมัติยกเวนจากผูมีอํานาจตามกฎหมายแลว  
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหแตกตางออกไปดังกลาวยอมสามารถกระทําได  
แตทั้งน้ี ตองมีลักษณะเปนการเปดกวาง และกอใหเกิดการแขงขันในการเสนอราคา
อยางเปนธรรมดวย 
                   นอกจากน้ี หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นยอมมีอิสระในการกําหนด
นโยบายการบริหารดานการเงินและการคลัง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ เพ่ือใหเกิดความคุมคาในประโยชน
และการบริการประชาชนอยางทั่วถึง  ดังน้ัน ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน โดยใหผูเสนอราคาจะตองรับประกันวา 
มีอะไหลสํารองเพ่ือการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ชั่วโมง 
การทํางาน และมีศูนยบริการอยูหางออกไปไมเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร อันเปนการกําหนด
เพื่อประโยชนของทางราชการในการซอมแซมบํารุงรักษา และบริการดานอะไหล
ภายหลังการขายใหมีความชัดเจนแนนอน เกิดประโยชนในระยะยาว  อีกทั้ง ทําให 
การปฏิบัติงานของเครื่องจักรเปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมายและไม มีลักษณะเปนการกีดกันการแขงขันการเสนอราคา 
อยางเปนธรรม 
        สรุปขอเท็จจริง 
       องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคา 
ซ้ือรถบดสั่นสะเทือนชนิดลอหนาเหล็กผิวเรียบลอหลังยาง ขนาดเคร่ืองยนตไมนอยกวา  
๑๒๕ แรงมา จํานวน ๑ คัน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จํานวน ๒ คร้ัง โดยในครั้งแรก
ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบอาชีพคาขายรถบดชนะการประกวดราคาจนไดเขาทําสัญญา 
กับผูถูกฟองคดี แตผูฟองคดีไมสามารถสงมอบรถบดสั่นสะเทือนดังกลาวได ผูถูกฟองคดี 
จึงบอกเลิกสัญญาและดําเนินการประกาศประกวดราคาเพื่อจัดซ้ือรถบดสั่นสะเทือนอีกคร้ัง  
อันเปนประกาศประกวดราคาที่พิพาทในคดีน้ี ผูฟองคดีเห็นวาขอกําหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะตามประกาศประกวดราคาในคร้ังหลังของผูถูกฟองคดีที่กําหนดใหตัวรถ 
และเครื่องยนตตองเปนยี่หอเดียวกัน และผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารอง 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๘๓ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือการซอมบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้ง 
ตองมีศูนยบริการอยูหางจากผูถูกฟองคดีไมเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร เปนขอกําหนดรายละเอียด
คุณลั กษณะเฉพาะที่ มี ลั กษณะเป นการกีดกันผู ผลิ ตหรื อผู ขายพัสดุ ในประเทศไทย 
รวมทั้งผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหประกาศประกวดราคา 
ของผูถูกฟองคดีดังกลาวเปนประกาศที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
                 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
                  เม่ือวัตถุประสงคของการจัดซ้ือรถบดสั่นสะเทือนมีขึ้นเพ่ือนําไปใชในหนาที่ 
ซอมบํารุงทางสาธารณะอันเปนงานในหนาที่ของผูถูกฟองคดี รถบดสั่นสะเทือนดังกลาว 
จึงเปนรถยนตสวนกลางตามความหมายในขอ ๔๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การใชและรักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงหากมีเหตุจําเปน 
ตองจัดหารถยนตสวนกลางที่ มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ของสํานักงบประมาณ ผูถูกฟองคดีสามารถขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามขอ ๔๘ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดไดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๐๘๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ เร่ือง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ ซ่ึงปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดเสนอขออนุมัติจัดซ้ือรถบดสั่นสะเทือน 
 
 
                                           
 ๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  
    ขอ ๔ ในระเบียบน้ี  

ฯลฯ                                 ฯลฯ 
                 “รถยนตสวนกลาง” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่ จัดไวเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และใหหมายความรวมถึงรถยนตที่ใชในการบริการประชาชนหรือใชในหนาที่ของสวนราชการ
ประจําของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เชน รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกนํ้า รถยนตพยาบาล รถยนตบรรทุก 
ขยะมูลฝอย เคร่ืองจักรกลตาง ๆ 

ฯลฯ                                 ฯลฯ 
              ๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕   
                ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติ 
ตามระเบียบ กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๐๘๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่มีคุณลักษณะและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  
พรอมกับแนบรายละเอียดการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตอผูวาราชการจังหวัดนครนายก  
และผูวาราชการจังหวัดนครนายกไดอนุมัติตามที่เสนอ ผูถูกฟองคดีจึงไดจัดทําประกาศ 
ประกวดราคาโดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่ไดรับอนุมัติ กรณีจึงเปนการดําเนินการ 
ตามระเบียบและหนังสือเวียนโดยชอบดวยกฎหมายแลว เม่ือในการประกวดราคาครั้งที่ผานมา 
ผูฟองคดีเปนผูชนะการประกวดราคาและไดเขาทําสัญญา แตไมสามารถสงมอบรถบด
สั่นสะเทือนไดตามกําหนด ผูถูกฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญาและประกาศประกวดราคาเพื่อจัดซ้ือ
รถบดสั่นสะเทือนอีกคร้ัง ประกาศประกวดราคาครั้งใหมน้ีจึงเปนผลสืบเนื่องจากการจัดหาพัสดุ 
ในครั้งกอนที่ไมอาจดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติได 
                  ดังน้ัน จึงมีประเด็นพิจารณาตอไปวาผูถูกฟองคดีกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
โดยชอบดวยกฎหมายและเปนการกีดกันผูฟองคดีในการเขาแขงขันเสนอราคาหรือไม  
เห็นวา ขอ ๑๑๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
 

                                           
              ๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑   
                ขอ ๑๑ ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ 
ดังน้ี 
                  (๑) หามกําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิต 
ในประเทศ หรือกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันในการเสนอราคากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ในกรณีพัสดุที่ตองการซ้ือหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับ
การจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง  
ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุไวในคูมือผูซ้ือหรือใบแทรกคูมือผูซ้ือที่กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทําข้ึน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซ้ือหรือจางทํา มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือ
ขนาดเดียวกัน ตั้งแตสามรายข้ึนไป ใหระบุความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
เทาน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําเปนพัสดุที่มีผูผลิตนอยกวาที่กําหนดไวตาม (๖) ใหระบุความตองการ
เฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทยซึ่งแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 (๘) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีผูไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุ 
ความตองการเฉพาะผลิตภัณฑที่ทําในประเทศไทย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๘๕ 
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สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนบทบัญญัติ 
ที่ใชเปนหลักเกณฑทั่วไปที่กําหนดใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใชพัสดุที่ผลิต 
ในประเทศและหรือกิจการของคนไทย ซ่ึงบทบัญญัติน้ีไมใชเปนบทบังคับเครงครัดทุกกรณี  
ดังน้ัน หากพัสดุใดที่ไมสามารถผลิตในประเทศไดหรือเปนกรณีจําเปนตองจัดหาจากตางประเทศ
และไดรับอนุมัติยกเวนบทบัญญัติดังกลาวแลว ยอมสามารถดําเนินการได  อยางไรก็ตาม  
การประกาศกําหนดคุณลักษณะของพัสดุตองมีลักษณะเปนการเปดกวางและเกิดการแขงขันกัน
อยางเปนธรรมดวย เม่ือปรากฏวาการประกวดราคาครั้งน้ีมีผูเขารวมเสนอราคาจํานวน ๑๖ ราย 
ซ่ึงลวนเปนบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายที่มีกิจการในประเทศไทย และเปนบริษัทผูผลิต 
หรือตัวแทนจําหนายรถบดสั่นสะเทือนตางยี่หอกัน  อีกทั้ง รายละเอียดของประกาศประกวดราคา
ไมมีขอความตอนใดแสดงใหเห็นวาประกาศดังกลาวกําหนดคุณลักษณะเฉพาะกลุมใดหรือ 
กลุมบริษัทใดเปนการเฉพาะ ประกาศประกวดราคาพิพาทจึงมีลักษณะเปนการเปดกวางและเกิดการ
แขงขันกันอยางเปนธรรม รวมทั้งเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาของสํานักงบประมาณ  
อันไดแก (๑) ผูขายมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดสามารถเขาแขงขันมากราย (อยางนอย  
๓ รายขึ้นไป) (๒) เปนสิ่งที่ผูขายควรจะมีหรือจัดใหมีเพ่ือใชตามปกติของการประกอบธุรกิจน้ัน 
และ (๓) เปนประโยชนตอทางราชการ  นอกจากน้ี การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะวาตัวรถและ
เคร่ืองยนตเปนยี่หอเดียวกันนั้น เปนเง่ือนไขเดียวกันกับประกาศประกวดราคาเดิม ซ่ึงผูฟองคดี
ไดเขารวมการเสนอราคาและเปนผูชนะการประกวดราคาโดยมิไดโตแยงเง่ือนไขดังกลาว 
แตอยางใด อันแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขในขอน้ี  อีกทั้ง การที่ 
ผูฟองคดีไมไดรับพิจารณาการเสนอราคาในคร้ังน้ี เปนเพราะผูฟองคดีไมดําเนินการยื่นเสนอราคา
อันเปนเหตุที่เกิดจากตัวผูฟองคดีเอง การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขางตน 
ของผูถูกฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย และไมมีลักษณะเปนการกีดกันไมใหผูฟองคดีเขาแขงขัน
เสนอราคา  
            สําหรับการกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะวา ผูเสนอราคาจะตอง
รับประกันวามีอะไหลสํารองเพ่ือการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ชั่วโมง
การทํางาน และมีศูนยบริการอยูหางจากผูถูกฟองคดีไมเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร น้ัน เม่ือผูถูกฟองคดี
เปนราชการสวนทองถิ่น ยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารดานการเงินและการคลัง
ไดโดยอิสระ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตามอํานาจหนาที่ และเพื่อใหเกิดความคุมคาในประโยชน ตลอดจนการบริการประชาชน 
อยางทั่วถึง  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาการที่ผูถูกฟองคดีกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ดังที่กลาวขางตน ก็เพ่ือประโยชนของทางราชการในการซอมแซมบํารุงรักษา และบริการ 
ดานอะไหลภายหลังการขายใหมีความชัดเจนแนนอนเปนประโยชนในระยะยาว รวมทั้งชวยให



 
 
๑๐๘๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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การซอมแซมบํารุงรักษาเปนไปอยางรวดเร็ว และจะทําใหการปฏิบัติงานของเครื่องจักรเปนไป
อยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในการซอมบํารุง การกําหนดเง่ือนไข
ดังกลาวจึงไมมีลักษณะเปนการกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุในประเทศสามารถเขาแขงขัน 
ในการเสนอราคาตอผูถูกฟองคดี และไมขัดตอขอ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๕/๒๕๕๖) 
 

 ๑.๒ การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเสนอราคา 
  

 ระเบียบวาดวยการพัสดุมีเจตนารมณใหการจัดหาพัสดุเปนไปโดยเปดเผย 
โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม เพื่อประโยชนแกทางราชการ
ที่จะไดพิจารณาเลือกผูเสนอราคาที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ  
ดังน้ัน การที่จะพิจารณาวาเงื่อนไขหรือขอกําหนดในประกาศประกวดราคาใดมีลักษณะ
เปนไปตามหลักการดังกลาวหรือไม จึงตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนที่หนวยงาน
ทางปกครองจะตองออกเงื่อนไขหรือขอกําหนดน้ัน และเงื่อนไขหรือขอกําหนดน้ัน 
เปดกวางใหมีผูสามารถเขาเสนอราคาไดเปนการทั่วไปหรือไม ประกอบกันดวย 
 ดังน้ัน การที่หนวยงานทางปกครองประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง โดยกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา
ใหผูเสนอราคาตองมีศูนยบริการเปนของตนเองในเขตอําเภอซึ่งหนวยงานทางปกครอง
ตั้งอยู โดยไมปรากฏวาเงื่อนไขดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของทางราชการในการ
ควบคุมดูแลการใชรถ การบํารุงรักษา การไดรับการบริการที่ดีหลังการขายจากผูเสนอราคา 
เน่ืองจากการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะในคร้ังน้ีใชสําหรับปฏิบัติงานในความควบคุม
รับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองผูซื้อครอบคลุมพ้ืนที่สองจังหวัด การกําหนด
เงื่อนไขใหผูเสนอราคามีศูนยบริการเปนของตนเองในเขตอําเภอที่ผูซื้อตั้งอยู จึงไมได
เปนประโยชนสําหรับรถยนตที่จะนําไปใชงานในพื้นที่อีกจังหวัดหน่ึงแตอยางใด 
ประกอบกับหนาที่ในการควบคุมดูแลการใชรถ การบํารุงรักษา ยอมเปนหนาที่ปกติของ
หนวยงานที่ใชรถ สวนการบริการท่ีดีหลังการขายน้ัน หนวยงานทางปกครองก็สามารถ
จะเลือกใชบริการจากศูนยบริการของรถย่ีหอน้ัน โดยไมจําตองเปนศูนยบริการของ 
ผูเสนอราคาแตอยางใด การกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา
วาตองมีศูนยบริการเปนของตนเองในเขตอําเภอที่หนวยงานทางปกครองผูซื้อตั้งอยู  
จึงไมสอดคลองกับเจตนารมณตามระเบียบวาดวยการพัสดุ ประกาศประกวดราคาในสวนที่
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมาย และเปน 
การกระทําละเมิดตอผูขาดคุณสมบัติดังกลาวในการเสนอราคา 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดี) โดยผูอํานวยการ 
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๖ (สงขลา) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
เพ่ือซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB) 
จํานวน ๗ คัน โดยกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาประการหน่ึงวา ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีศูนยบริการเปนของตนเองในเขตอําเภอที่ผูซ้ือตั้งอยู  ตอมา ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประกอบการ
คาขายรถยนตยี่หอนิสสันทุกชนิดและเปดศูนยบริการรถยนต มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ 
จังหวัดปตตานีและมีสํานักงานสาขาอยูที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดยื่นซองประกวดราคา
ตอผูถูกฟองคดี แตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมเปดซองประกวดราคา 
ของผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีขาดคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิเสนอราคา เน่ืองจากผูฟองคดี 
ไมมีศูนยบริการเปนของตนเองในเขตอําเภอเมืองสงขลาที่สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๖ (สงขลา) 
ตั้งอยู ผูฟองคดีเห็นวาขอกําหนดดังกลาวเปนการกีดกันการแขงขันราคาอยางไมเปนธรรม  
เปนการล็อกสเปกเพื่อใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาประกวดราคาโดยมิใช
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ  อีกทั้ง เปนการเอ้ือประโยชนใหผู เขาเสนอราคาบางราย 
เปนผูชนะการประกวดราคา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศ
ประกวดราคาของผูถูกฟองคดี และขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายที่ผูฟองคดีตองเสียไป 
จากการยื่นซองประกวดราคา รวมทั้งคาขาดกําไรใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเปนกฎเกณฑภายใน
ของฝายปกครองที่กําหนดใหสวนราชการถือปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหาพัสดุในแนวทางเดียวกัน 
มีเจตนารมณใหการจัดซ้ือพัสดุเปนไปโดยโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันในการเสนอราคา 
อยางเปนธรรม เพ่ือประโยชนแกทางราชการที่จะไดพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่เหมาะสม 
และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการเปนสวนรวม โดยขอ ๑๕ ทวิ๑๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔) 
                                           
 ๑๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ขอ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหา ตองดําเนินการ 
โดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ 
ของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดวา การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของ 
การจัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่ 
มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี  ดังน้ัน การที่จะพิจารณาวา
เง่ือนไขหรือขอกําหนดในประกาศประกวดราคารายใดมีลักษณะที่เปนไปตามหลักการดังกลาว
หรือไม จะตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนที่หนวยงานทางปกครองจะตองออกเง่ือนไข 
หรือขอกําหนดน้ัน และเง่ือนไขหรือขอกําหนดน้ันเปดกวางใหมีผูสามารถเขาเสนอราคาได 
เปนการทั่วไปหรือไม 
 เม่ือผูถูกฟองคดีอางวา การกําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาใหผูเสนอราคา
ตองมีศูนยบริการเปนของตนเองในเขตอําเภอที่ผูซ้ือตั้งอยู ก็เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแล
การใชรถ การบํารุงรักษา การไดรับบริการที่ดีหลังการขายจากผูเสนอราคา อันเปนการชวยลด
ตนทุนคาใชจาย แตขอเท็จจริงปรากฏวา การจัดซ้ือครุภัณฑและยานพาหนะของสํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่มีการจัดซ้ือในปงบประมาณใกลเคียง ไมมีสํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษใดกําหนดคุณสมบัติผูเสนอราคาในทํานองเดียวกันกับที่ผูถูกฟองคดีกําหนดในคร้ังน้ี 
และไมปรากฏวาการกําหนดเง่ือนไขในประกาศที่พิพาทใหแตกตางไปจากหนวยงานในสังกัด
เดียวกันดังกลาวจะเปนไปเพื่อประโยชนของทางราชการแตอยางใด เน่ืองจากการจัดซ้ือ
ครุภัณฑยานพาหนะในครั้งน้ีใชสําหรับปฏิบัติงานในความควบคุมรับผิดชอบของสํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที่ ๖ ซ่ึงประกอบดวยจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง การกําหนดเง่ือนไขใหมี
ศูนยบริการเปนของตนเองในเขตอําเภอที่ผูซ้ือตั้งอยู ซ่ึงหมายถึงเฉพาะในเขตอําเภอเมืองสงขลา 
จึงไมไดเปนประโยชนสําหรับรถยนตที่จะนําไปใชงานในจังหวัดพัทลุง กรณีจึงไมมีเหตุผล 
อันสมควรที่จะกําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาใหแตกตางไปจากการจัดซ้ือของ
หนวยงานในสังกัดเดียวกันในแตละครั้งที่ผานมา  นอกจากน้ี การท่ีผูมีสิทธิเสนอราคาจะมี
ศูนยบริการเปนของตนเองในเขตอําเภอที่ผู ซ้ือตั้งอยูหรือไม ไมมีผลกระทบโดยตรงตอ 
การควบคุมดูแลการใชรถ การบํารุงรักษา และการบริการที่ดีหลังการขาย เพราะหนาที่ควบคุม 
ดูแลการใชรถและการบํารุงรักษา เปนหนาที่ปกติของหนวยงานที่ใชรถ สวนการบริการที่ดี 
หลังการขายน้ัน ผูถูกฟองคดีสามารถเลือกใชบริการจากศูนยบริการของรถยี่หอน้ันซึ่งตั้งอยู
ใกลเคียง โดยไมจําตองเปนศูนยบริการของผูเสนอราคาแตอยางใด  ดังน้ัน การกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวาตองมีศูนยบริการเปนของตนเอง 
ในเขตอําเภอที่ผูซ้ือตั้งอยู จึงไมสอดคลองกับเจตนารมณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุฯ ที่ตองการเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา  
จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีทําให 
ผูฟองคดีไมอาจเขาแขงขันในการประกวดราคาพิพาท อันทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๘๙ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐๑๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๑๒  
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   สําหรับคาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีจะตองชดใชใหแกผูฟองคดีน้ัน จะตองเปน 
ความเสียหายอันเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีออกประกาศโดยไมชอบดวยกฎหมาย และเปนเหตุให
ผูฟองคดีถูกตัดสิทธิเขาเสนอราคาเพราะไมเปนไปตามเง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
คาเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับจึงไดแก คาใชจายในการดําเนินการของผูฟองคดีในการเขาเสนอราคา 
อันประกอบดวยคาซ้ือเอกสารประกวดราคา จํานวน ๕๐๐ บาท และคาธรรมเนียมซื้อแคชเชียรเช็ค
หลักประกันซอง จํานวน ๒๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๕๒๐ บาท  
   สําหรับเ งินคาหลักประกันซองเสนอราคา  จํานวน  ๒๒๗ ,๕๐๐  บาท  น้ัน  
แมผูถูกฟองคดีจะคืนหลักประกันซองใหผูฟองคดีเม่ือลวงพนกําหนดเวลาตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในเอกสารประกวดราคาแนบทายประกาศประกวดราคาแลวก็ตาม แตผูถูกฟองคดีก็ไดคืน
หลักประกันซองดังกลาวใหแกผูฟองคดีแลว แมจะเกิดกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน 
ตามเช็คฉบับดังกลาว เน่ืองจากเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกธนาคารกวาหน่ึงธนาคาร 
ตามมาตรา ๙๙๗ วรรคหน่ึง๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนเหตุมาจาก 
ความผิดพลาดของผูถูกฟองคดีก็ตาม แตเม่ือยังไมมีการจายเงินตามเช็คใหผูถูกฟองคดี ผูฟองคดี
ซ่ึงเปนผูซ้ือแคชเชียรเช็คจากธนาคารและมีตนขั้วแคชเชียรเช็คดังกลาว ยอมสามารถที่จะ 
รองขอใหธนาคารผูออกเช็คดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามวิธีการทางธนาคารใหผูฟองคดี 
ไดรับเงินจํานวนดังกลาวคืนได ความผิดพลาดขางตนจึงยังไมถึงขนาดเปนเหตุใหผูฟองคดี 
ไมไดรับเงินคาหลักประกันซองเสนอราคาคืน กรณียังถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 

                                           
 ๑๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๔๒๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี  
แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการน้ัน 
 ๑๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี 
ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 
  ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงาน 
ของรัฐที่ตองรับผิดตามวรรคหน่ึง  
 ๑๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๙๙๗ เช็คขีดครอมเฉพาะใหแกธนาคารกวาธนาคารหน่ึงข้ึนไป เม่ือนําเบิกเอาแกธนาคารใด ทานให
ธนาคารน้ันบอกปดเสียอยาใชเงินให เวนแตที่ขีดครอมใหแกธนาคารในฐานเปนตัวแทนเรียกเก็บเงิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ตามจํานวนเงินที่ระบุในเช็ค จํานวน ๒๒๗,๕๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงไมตองชดใชคาเสียหาย 
ในสวนนี้ใหแกผูฟองคดี  
  สวนกรณีที่ผูฟองคดีขอใหผูถูกฟองคดีชําระคาขาดกําไรที่ผูฟองคดีจะไดรับจาก
การเสนอขายรถยนตหากผูฟองคดีชนะการประกวดราคาเปนเงินรวม ๑๑๒,๗๗๐ บาท น้ัน  
เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีจะพิจารณาใหผูใดเปนผูชนะการประกวดราคา และเขาทําสัญญา 
กับผูถูกฟองคดี มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ กําหนดหลักเกณฑและ
ขั้นตอนการคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาไวอีกหลายประการ จึงยังไมแนชัดวา หากผูฟองคดี
ไมถูกตัดสิทธิในการเสนอราคาโดยเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาอันไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ซ่ึงผูถูกฟองคดีตองรับซองเสนอราคาของผูฟองคดีไว ผูฟองคดีจะเปนผูชนะ 
การประกวดราคาหรือไม เพราะตองผานการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในขออ่ืน ๆ  
ของผูเสนอราคา เอกสารใบเสนอราคาพัสดุครุภัณฑที่จะจัดซ้ือ รวมทั้งเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  อีกทั้ง ตามขอกําหนด 
ในเอกสารประกวดราคา ผูถูกฟองคดีก็ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณา 
จัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาเพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ จึงเห็นไดวา  
แมผูฟองคดีจะเปนผูเสนอราคาต่ําสุด ก็ไมมีผลผูกพันใหผูถูกฟองคดีตองจัดซ้ือครุภัณฑจาก 
ผูฟองคดีแตอยางใด ความเสียหายจากการขาดกําไรจึงไมใชผลโดยตรงจากการที่ผูถูกฟองคดี
ออกประกาศประกวดราคาที่มีลักษณะเปนการกีดกันการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  พิพากษาให
เพิกถอนประกาศประกวดราคาของผูถูกฟองคดี เฉพาะสวนที่กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวาตองมีศูนยบริการเปนของตนเองในเขตอําเภอที่ผูซื้อตั้งอยู 
และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนจํานวนเงิน ๕๒๐ บาท พรอมดอกเบี้ย
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๕๖) 

 

 ๑.๓ การกําหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล 

 

                    เม่ือการประมูลเพื่อสิทธิในการจัดเก็บรังนกอีแอนเปนการใหสัมปทานในการ
แสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การกําหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล
จึงตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสัญญาทางปกครอง ซึ่งตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส  
เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  อีกทั้ง ตองคํานึงถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผูเขาประมูลเปนสําคัญ เพื่อใหไดผูประมูลที่สามารถดําเนินกิจการ 
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ที่ไดรับสัมปทานใหสําเร็จลุลวงตามความตองการของทางราชการ แตการกําหนด
รายละเอียดหรือเงื่อนไขการประมูลดังกลาวก็ตองแสดงใหเห็นไดวามีเหตุผลในการ 
ใชดุลพินิจโดยชอบ เพื่อรักษาประโยชนสูงสุดของทางราชการและประชาชน และเพื่อให
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ มุงกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น   
 ดังน้ัน ในกรณีที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดเคยตอบขอรองเรียน
เก่ียวกับหลักเกณฑในการใหสัมปทานเก็บรังนกอีแอนในสวนของการกําหนดวงเงิน
ประกันซองวาควรกําหนดวงเงินประกันซองไมเกินกวารอยละ ๑๐ ของวงเงินข้ันต่ํา 
ของราคากลาง สวนการกําหนดหลักประกันเขาทําสัญญาควรกําหนดวงเงินที่ตองวาง 
เปนหลักประกันสัญญาไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของเงินอากรที่ประมูลได  นอกจากนี้ 
ระยะเวลาในการใหสัมปทานไมควรเกินกวา ๕ ป เพ่ือไมใหมีระยะเวลาในการใหสัมปทาน 
ที่ยาวนานเกินไป ซึ่งแมหนังสือตอบขอรองเรียนดังกลาว จะไมมีผลผูกพันใหหนวยงาน
ทางปกครองผูจัดการประมูลตองปฏิบัติตามก็ตาม แตเม่ือเน้ือความตามหนังสือขางตน
เปนขอเสนอแนะที่สมเหตุสมผล อันจะชวยใหการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได และสรางความเปนธรรมใหแกเอกชนอยางเทาเทียมกัน   
อีกทั้ง ยังสอดคลองกับหลักเกณฑตามที่ระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนด หนวยงาน 
ทางปกครองผูจัดการประมูลจึงควรกําหนดหลักเกณฑในการใหสัมปทานเก็บรังนกอีแอน
ตามแนวทางในหนังสือตอบขอรองเรียนขางตน การที่หนวยงานทางปกครองผูจัดการ
ประมูลกําหนดวงเงินหลักประกันซอง วงเงินหลักประกันสัญญา ตลอดจนอายุสัญญา
สัมปทานใหสูงเกินกวาที่ระบุในหนังสือตอบขอรองเรียนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟ องคดี ซ่ึ ง เปนผู ประกอบกิจการรับสัมปทานการ จัดเ ก็บ รังนกอีแอน 
กับหนวยงานราชการฟองวา คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยผูวาราชการจังหวัดพัทลุง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ประกาศประมูลเงินอากร 
รังนกอีแอนเพ่ือใหสัมปทานเก็บรังนกอีแอนในทองที่จังหวัดพัทลุง มีกําหนดระยะเวลาสัมปทาน  
๗ ป แตผู เขารวมประมูลรายหนึ่งเห็นวาประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงฟองคดีตอศาลปกครองขอใหมีคําพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกลาว 
และขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา โดยใหสั่งระงับการเปดประมูล 
ตามประกาศไวกอน ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองระงับ 
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การดําเนินการตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวของไวกอน
จนกวาศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอ่ืน แตตอมาศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังใหยกคําขอ 
ใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีมติใหดําเนินการประมูลตอไป โดยนําหลักเกณฑตามประกาศฉบับเดิมของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มาใช ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอน  
(แกไขเพิ่มเติม) โดยกําหนดให มีระยะเวลาสัมปทาน ๗ ป  และผู เสนอประมูลตองวาง 
หลักประกันซองรอยละ ๗๕ ของราคาข้ันต่ําที่กําหนด พรอมกับการยื่นซองประมูล ซ่ึงเม่ือ 
ชนะการประมูลแลวตองเขาทําสัญญาสัมปทาน โดยตองนําหลักประกันสัญญาในวงเงินรอยละ ๗๕ 
ของเงินอากรท่ีประมูลไดมาวางเปนหลักประกันในวันทําสัญญา และผูเสนอประมูลจะตอง 
แบงกําไรอีกรอยละ ๒๕ ของกําไรสุทธิหรือเงินไดสุทธิตามประมวลรัษฎากรที่ไดรับในปหน่ึง ๆ 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  นอกจากน้ี สัญญาทายประกาศมีขอกําหนดวา ผูรับสัมปทานตองปรับปรุง
และแกไขวิธีการบํารุงพันธุนกอีแอน... โดยตองมีปริมาณไมนอยกวารอยละ ๕ ของปที่ผานมา 
ผูฟองคดีไดเขาซ้ือเอกสารการประมูลดังกลาวและมีผูสนใจรายอ่ืนเขาซ้ือซองเอกสารประมูล 
อีกจํานวน ๕ ราย แตในวันยื่นซองประมูลปรากฏวามีเพียงสองบริษัทที่เขายื่นเสนอประมูล 
เงินอากร สวนผูฟองคดีมิไดเขาเสนอราคาดวยแตอยางใด แตไดมีหนังสือคัดคานการดําเนินการ
เปดประมูลคร้ังน้ี ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติไมรับพิจารณาคําคัดคานของผูฟองคดี และตอมา 
ไดมีมติใหทําสัญญาสัมปทานจัดเก็บรังนกอีแอนกับบริษัท ค. ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เร่ือง ประมูลเงินอากร 
รังนกอีแอน (แกไขเพิ่มเติม) ตลอดจนรายละเอียดและขอกําหนดตามเอกสารประมูลเงินอากร 
รังนกอีแอนทายประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยใหมีผลยอนหลัง 
ถึงวันออกประกาศดังกลาว  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 แมอํานาจหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการประมูลอากร
รังนกอีแอนเปนของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
                                           
 ๑๔ พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (๑) ใหและเพิกถอนสัมปทานเก็บรังนก 
 (๒) พิจารณาการจัดเก็บและจัดสรรเงินอากรรังนก 
 (๓) ใหคําแนะนําแกผูรับสัมปทานเกี่ยวกับการเก็บรังนก 
 (๔) กํากับดูแลการเก็บรังนกของผูรับสัมปทานใหเปนไปตามสัมปทาน และตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจ 

และหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๙๓ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อากรรังนกอีแอน พ.ศ. ๒๕๔๐ แตเน่ืองจากการประมูลเพ่ือสิทธิในการจัดเก็บรังนกอีแอน 
เปนการใหสัมปทานในการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การกําหนดรายละเอียด
หรือเง่ือนไขดังกลาวจึงตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานตามหลักสัญญาทางปกครอง กลาวคือ เปนการ
ดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส มีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  อีกทั้ง ตองคํานึงถึงคุณสมบัติ 
และความสามารถของผูเขาประมูลเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเขาประมูลสามารถกระทํากิจการที่ไดรับ
สัมปทานใหสําเร็จลุลวงตามความตองการของทางราชการได และจะตองแสดงใหเห็นไดวา 
มีเหตุผลเพียงพอในการใชดุลพินิจโดยชอบ  ทั้งนี้ เพ่ือรักษาประโยชนสูงสุดของทางราชการ 
และประชาชน รวมทั้งเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่มุงกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการประมูล
เงินอากรรังนกอีแอนในครั้งที่ผานมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวางหลักเกณฑเก่ียวกับหลักประกันซอง 
ไวเพียงรอยละ ๕ ซ่ึงสอดคลองใกลเคียงกับที่คณะกรรมการในจังหวัดอ่ืน ๆ ไดวางหลักเกณฑไว 
แตตามประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอนฉบับแกไขเพ่ิมเติมที่พิพาทในคดีน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดกําหนดใหผูเสนอประมูลจะตองวางหลักประกันซองรอยละ ๗๕ ของราคาขั้นต่ําที่กําหนดไว 
ทั้งที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๕/ว ๑๐๒๔ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม  ๒๕๔๑  แจงเรื่องการดําเนินการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอนฯ  
ใหผูวาราชการจังหวัดใชประกอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอนฯ  
โดยในสวนของหลักประกันซองไดกําหนดใหมีหลักประกันซองรอยละ ๒๕ ของวงเงินประมูล 
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๓๙๕๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ 
ตอบขอรองเรียนเก่ียวกับการใหสัมปทานเก็บรังนกอีแอนวา ไดแจงขอเสนอเก่ียวกับ 
การใหสัมปทานเก็บรังนกอีแอนใหผูวาราชการจังหวัดเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
จัดเก็บอากรรังนกอีแอนพิจารณาหลักเกณฑในการใหสัมปทานเก็บรังนกอีแอนในสวนของ 
การกําหนดวงเงินประกันซองวา ควรกําหนดวงเงินประกันซองไมเกินกวารอยละ ๑๐ ของวงเงิน
ขั้นต่ําของราคากลาง เพ่ือเปดโอกาสใหมีการเขาประมูลกันอยางกวางขวาง รวมทั้งใหผูที่ไดรับ
สัมปทานรายเดิมและผูที่จะเขารวมประมูลรายใหมมีสิทธิเขารวมประมูลโดยเทาเทียม  
สวนการกําหนดหลักประกันเขาทําสัญญาควรกําหนดวงเงินที่ตองวางเปนหลักประกันสัญญา 
ไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของเงินอากรที่ประมูลได เพ่ือมิใหเปนภาระกับผูไดรับสัมปทาน 
มากเกินไป และควรคํานึงถึงประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะได รับจาก
หลักประกันสัญญาดังกลาว  นอกจากนี้ ระยะเวลาในการใหสัมปทานไมควรเกินกวา ๕ ป  
เพ่ือไมใหมีระยะเวลาในการใหสัมปทานยาวนานเกินไป ซ่ึงแมหนังสือทั้งสองฉบับดังกลาว 
จะเปนเพียงขอเสนอแนะหรือการตอบขอรองเรียนเฉพาะคราวซ่ึงไมผูกพันผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ที่จะตองปฏิบัติตามก็ตาม แตเม่ือไดพิจารณารายละเอียดตามเนื้อความในหนังสือดังกลาวแลว 
เปนที่เห็นไดชัดแจงวา เปนขอเสนอแนะหรือคําแนะนําที่มีลักษณะสมเหตุสมผล อันทําให 



 
 
๑๐๙๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได และสรางความเปนธรรม
ใหแกเอกชนอยางเทาเทียมกัน  อีกทั้ง เน้ือความตามหนังสือดังกลาวยังสอดคลองกับขอ ๑๔๒๑๕ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอ ๑๓๕ วรรคหนึ่ง  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดวาหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็ม 
ในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาคร้ังนั้น เวนแตการจัดหาพัสดุที่หัวหนา 
ฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษจะกําหนด
อัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได ซ่ึงแมระเบียบดังกลาวจะบังคับใชกับ 
การบริหารงานพัสดุ แตก็สามารถนํามาเทียบเคียงไดกับการประมูลเงินอากรของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองอางวาเหตุที่ตองปรับคาประกันซองเพราะมูลคารังนกที่จัดเก็บ 
มีราคาสูงมาก จึงตองหาผูประมูลที่มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงเพื่อมิใหเสียหายแกทางราชการ 
ไมมีเหตุผลเพียงพอ เน่ืองจากหากมูลคาของรังนกที่จัดเก็บในชวงเวลาสัมปทานมีมากและ
ตองการลดความเสี่ยงในความเสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็นาจะตองลดเวลาสัมปทานลง  
ไมใชการเพ่ิมระยะเวลาสัมปทานจาก ๕ ป เปน ๗ ป ดังเชนตามประกาศที่พิพาทน้ี จึงเห็นไดวา
การกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายและแนวทาง 
ตามหนังสือของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาประกอบการพิจารณา การออกประกาศ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมชอบดวยเหตุผล ไมเหมาะสม และไมสรางความเสมอภาคในการ
แขงขันอยางเสรี จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดดําเนินการประมูลเงินอากรรังนกอีแอน โดยอาศัยอํานาจตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑  

                                           
 ๑๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๑๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๑๔๑ ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหา
ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาคร้ังน้ัน แลวแตกรณี เวนแตการจัดหาพัสดุที่หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ
จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได 
 ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่ มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุน้ันไมตองมีการประกัน 
เพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชส้ินเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละป 
ของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันน้ีเปนการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา และหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตาง 
ไปจากราคาในรอบปกอน ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกัน 
ตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มข้ึนและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน กอนการสงมอบพัสดุ 
งวดสุดทายของปน้ัน  ใหทางราชการหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปน้ันที่ทางราชการจะตองจายใหเปนหลักประกัน 
ในสวนที่เพิ่มข้ึน 
 การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบเอกสารสอบราคา 
หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 
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จึงไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เร่ือง ประมูล
เงินอากรรังนกอีแอน (แกไขเพิ่มเติม) ตลอดจนรายละเอียดและขอกําหนดตามเอกสารประมูล
เงินอากรรังนกอีแอนทายประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยใหมีผลยอนหลัง
ถึงวันออกประกาศดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๓/๒๕๕๗) 

   

๒. การเผยแพรประกาศจัดซื้อหรือจัดจาง 

 

 การที่ระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนดใหการเผยแพรประกาศสอบราคา 
ตองดําเนินการอยางกวางขวาง ก็เพื่อวัตถุประสงคมิใหมีการปดก้ันการเสนอราคา 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการปองกันการสมยอมราคากันในการเสนอราคา  ข้ันตอน 
และวิธีการเพื่อแจงใหผูมีอาชีพขายหรือรับจางที่เก่ียวของหรือบุคคลทั่วไปไดทราบถึง
การมีประกาศดังกลาว จึงถือเปนสาระสําคัญในการเผยแพรประกาศสอบราคาขางตน 
 ดังน้ัน หากปรากฏวาหนวยงานทางปกครองไดกําหนดใหรวมวันหยุดราชการ
เปนวันทํางานตามปกติเก่ียวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา 
แมจะมีการแตงตั้งเจาหนาที่ใหดําเนินการเก่ียวกับการสอบราคาในวันหยุดราชการ
ดังกลาวดวยก็ตาม แตโดยปกติวิสัยของผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานซึ่งมิไดรับทราบ
ขาวการเผยแพรประกาศสอบราคาจากหนวยงานทางปกครองโดยตรง หรือโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียน และมิไดติดตอราชการกับหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี 
การสอบราคาในชวงเวลาดังกลาว ยอมไมอาจทราบไดวาในชวงวันหยุดราชการขางตน
มีการกําหนดใหเปนวันทํางานตามปกติเก่ียวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา 
และย่ืนซองเสนอราคา  ดวยเหตุน้ี การกําหนดดังกลาวยอมสงผลใหผูมีอาชีพขาย 
หรือรับจางบางรายไมสามารถเขาแขงขันเสนอราคาไดทันตามเวลาที่กําหนด  ย่ิงไปกวาน้ัน 
หากคํานวณวันแลวปรากฏวาระยะเวลาในการเผยแพรประกาศสอบราคาหรือขาย
เอกสารสอบราคามีกําหนดนอยกวา ๑๐ วัน กอนวันเปดซองสอบราคา ซึ่งเปนระยะเวลา
ที่ขัดกับระเบียบวาดวยการพัสดุ ประกาศสอบราคาดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
 เทศบาลตําบลยางตลาด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาจางเหมากอสราง 
รางระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก โดยกําหนดใหผูมีอาชีพรับจางงานตามประกาศที่สนใจ 
ติดตอขอรับหรือซ้ือเอกสารสอบราคาได ตั้งแตวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ไมเวน
วันหยุดราชการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ ในชวง
ระยะเวลาดังกลาวมีวันหยุดราชการเนื่องในเทศกาลสงกรานตเปนเวลา ๔ วัน และวันหยุด 
เพ่ือเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนเวลา ๑ วัน ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด 



 
 
๑๐๙๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดกําหนดใหวันหยุดราชการดังกลาวเปนวันทํางานตามปกติเก่ียวกับ 
การขอรับหรือซ้ือเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา โดยไดแตงตั้ งเจาหนาที่ 
เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการขายหรือรับซองสอบราคาในวันหยุดราชการดังกลาวดวย  ทั้งน้ี  
ในการเผยแพรประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาขางตน ผูถูกฟองคดีทั้ งสอง 
ไดปดประกาศเผยแพรไวที่สํานักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอ  
และสงประกาศไปยังอําเภอ ทองถิ่นอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด เพ่ือประชาสัมพันธ 
ใหทราบทั่วกัน และมีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย รวมทั้งไดจัดสงประกาศเผยแพร 
การสอบราคาไปยังผูมีอาชีพรับจางกอสรางทางจดหมายไปรษณียลงทะเบียนจํานวน ๑๐ ราย 
แตไมไดสงใหแกผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีอาชีพรับเหมากอสรางตามประกาศสอบราคา ผูฟองคดี 
เห็นวาการดําเนินการสอบราคาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมไดจัดสงประกาศเผยแพรการสอบราคาใหผูฟองคดีทราบตามที่ไดเคยยื่นคําขอไว  อีกทั้ง 
ระยะเวลาในการเผยแพรประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคามีกําหนดเวลานอยกวา ๑๐ วัน 
กอนวันเปดซองสอบราคา ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหผูฟองคดีไมทราบถึงการสอบราคา
และไมไดเขาเสนอราคาตามประกาศสอบราคาดังกลาว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังเพิกถอนประกาศสอบราคาที่พิพาท และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการสอบราคาใหม
ใหถูกตองตามกฎหมายตอไป 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นฯ มีวัตถุประสงคใหการเผยแพรประกาศสอบราคาตองดําเนินการอยางกวางขวาง 
เพ่ือมิใหมีการปดก้ันการเสนอราคาซึ่งเปนสวนหนึ่งในการปองกันการสมยอมราคากัน 
ในการเสนอราคา ขั้นตอนและวิธีการเพ่ือแจงใหผูที่เก่ียวของหรือบุคคลทั่วไปไดทราบถึงการ 
มีประกาศดังกลาวจึงเปนสาระสําคัญในการสอบราคาตามที่กําหนดไวในระเบียบดังกลาว  
โดยขอ ๓๔ (๑)๑๖ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กําหนดวา กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา

                                           
 ๑๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๓๔ การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังน้ี 
  (๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวาสิบวัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไมนอยกวาส่ีสิบหาวัน 
สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขาย 
หรือรับจางทํางานน้ันโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แตทั้งน้ีตองไมนอยกวาหาราย  
กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินน้ัน หรือตามท่ี 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๙๗ 
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สิบวันสําหรับการสอบราคาในประเทศ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานน้ันโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย  
ณ ที่ทําการของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น  
  เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีทั้งสองเผยแพรประกาศสอบราคาและเอกสาร
สอบราคาที่พิพาทตั้งแตวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ซ่ึงในชวงระยะเวลาดังกลาว 
ไดรวมวันหยุดราชการเนื่องในเทศกาลสงกรานตและวันหยุดเพ่ือเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
เปนเวลารวม ๕ วัน เขาไวดวย ซ่ึงแมผูถูกฟองคดีทั้งสองจะไดกําหนดใหวันดังกลาว 
เปนวันทํางานตามปกติเก่ียวกับการขอรับหรือซ้ือเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา 
รวมทั้งไดแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการดังกลาวก็ตาม แตโดยปกติวิสัยของ 
ผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานซึ่งมิไดทราบขาวการประกาศสอบราคาจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง
โดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียน และไมไดเขาไปติดตอราชการกับผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ในชวงเวลาที่กําหนดใหมีการขอรับหรือซ้ือเอกสารสอบราคา ยอมไมอาจทราบไดวาในชวง
วันหยุดราชการดังกลาว ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดกําหนดใหเปนวันทํางานตามปกติเก่ียวกับ 
การขอรับหรือซ้ือเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา ซ่ึงอาจมีผลทําใหไมสามารถ 
เขาแขงขันเสนอราคาไดทันตามเวลาที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองกําหนด  นอกจากนี้ ยังปรากฏวา
ประกาศสอบราคาของผูถูกฟองคดีทั้งสองมีกําหนดระยะเวลาในการเผยแพรประกาศสอบราคา
และเอกสารสอบราคากอนวันเปดซองสอบราคานอยกวา ๑๐ วัน นับถึงวันเปดซองสอบราคา  
อันเปนการขัดตอขอ ๓๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่นฯ เน่ืองจากประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคามีการเผยแพร 
ในระหวางวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกําหนดเปดซอง 
ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ แตโดยท่ีวันแรกของการประกาศมิใหนับเขาดวย 
ประกอบกับในชวงระยะเวลาดังกลาวมีวันหยุดราชการรวม ๕ วัน  ดังนั้น ประกาศสอบราคา 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศ 
สอบราคาของผูถูกฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๔/๒๕๕๖) 

 

 ในการเผยแพรประกาศสอบราคาของหนวยงานทางปกครองน้ัน หากปรากฏวา
หนวยงานทางปกครองไดดําเนินการปดประกาศและเผยแพรเอกสารสอบราคา 
โดยถูกตองครบถวนตามที่ระเบียบวาดวยการพัสดุไดกําหนดไวแลว การที่หนวยงาน
ทางปกครองไมไดจัดสงประกาศสอบราคาใหแกผูฟองคดีซึ่งมิไดมีอาชีพขายพัสดุที่จะ
จัดซื้อโดยตรง ทั้งที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงหนวยงานทางปกครองใหจัดสงประกาศ
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จัดซื้อจัดจางใหแกผูฟองคดีทราบ ไมถือเปนการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ เน่ืองจากหนังสือ
ของผูฟองคดีดังกลาวมีลักษณะเปนการแจงความประสงคเพื่อขอความอนุเคราะหจาก
หนวยงานทางปกครอง มิไดมีผลผูกพันใหหนวยงานทางปกครองตองปฏิบัติตามคําขอ
แตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนผูประกอบพาณิชยกิจ จําหนายวัสดุอุปกรณกอสรางทุกชนิด วัสดุ 

อุปกรณไฟฟา ประปาทุกชนิด รวมทั้งสินคาเบ็ดเตล็ดทุกชนิด เหลา บุหร่ี เห็นวาการที่
นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไมจัดสงประกาศสอบราคาและเอกสาร 
สอบราคาซ้ือรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาดความจุไมนอยกวา ๗ ลูกบาศกเมตร 
ใหแกผูฟองคดี ทั้งที่ผูฟองคดีไดเคยมีหนังสือขอทราบขอมูลขาวสารของราชการเก่ียวกับ 
การประกาศจัดซ้ือจัดจางของปงบประมาณดังกลาวไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตไดรับแจง 
ดวยวาจาวายังไมมีการขายแบบรูปรายการเอกสารสอบราคาแตอยางใด เปนการกระทําที่ 
ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเน่ืองจากไมไดเขารวมในการเสนอราคา
ตามประกาศสอบราคาขางตน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งยกเลิก 
หรือเพิกถอนประกาศสอบราคาและหรือใหยกเลิกกระบวนการสอบราคาดังกลาว แลวให
ดําเนินการสอบราคาใหมใหถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา เทศบาลตําบลยางตลาด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคา 
ซ้ือรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย ขนาดความจุไมนอยกวา ๗ ลูกบาศกเมตร โดยระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับผูมีสิทธิเสนอราคาประการหนึ่งวาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคา
ดังกลาว โดยในการเผยแพรประกาศการสอบราคาขางตน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ 
ขอความรวมมือประชาสัมพันธการสอบราคาไปยังศูนยรวมขาวจังหวัด (สํานักงานจังหวัด
กาฬสินธุ) ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ นายอําเภอยางตลาด ผูจัดการรานธนาพาณิชย  
และผูจัดการบริษัท รวมทั้งหางหุนสวนจํากัด รวม ๖ ราย แตไมรวมถึงผูฟองคดี ปรากฏตาม
หลักฐานไปรษณียตอบรับระบุฝากสง ณ ที่ทําการไปรษณียยางตลาด และตามบันทึก 
ของเจาหนาที่ปดประกาศสอบราคา/ประกวดราคาของเจาหนาที่พัสดุ ที่ไดรับมอบอํานาจจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปดไว ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารซื้อ/จาง อําเภอยางตลาด ตอหนาพยานสองคน 
จึงเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการซื้อครุภัณฑโดยวิธีสอบราคาตามขอ ๓๔ (๑)  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคากันอยางเปนธรรม มิไดกระทําการโดยจงใจ  
 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๐๙๙ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบยีบดังกลาว หรือมีพฤติกรรมที่เอ้ืออํานวยแกผูเสนอราคา
หรือเสนองานใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมแตอยางใด สวนกรณีที่ผูฟองคดี
อางวาไดมีหนังสือขอทราบขอมูลเก่ียวกับประกาศจัดซ้ือ/จาง ตามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และหนังสือขอรับประกาศการจัดซ้ือ/จัดจาง ตามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมจัดสงขอมูลดังกลาวใหแกผูฟองคดี จึงเปนการไมชอบดวยขอ ๓๙  
วรรคหนึ่ง๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกันน้ัน เห็นวา ผูฟองคดีจดทะเบียนพาณิชย
โดยระบุขอบวัตถุที่ประสงคไววา จําหนายวัสดุอุปกรณกอสรางทุกชนิด วัสดุอุปกรณไฟฟา 
ประปาทุกชนิด สินคาเบ็ดเตล็ดทุกชนิด เหลา บุหร่ี... แมผูฟองคดีจะอางวาสามารถจําหนาย
สินคาอยางอ่ืนนอกเหนือจากที่จดทะเบียนไวซ่ึงรวมถึงรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยดวยก็ตาม  
แตเม่ือผูฟองคดีมิไดมีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซ้ือโดยตรง ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมมีหนาที่ 
ตองสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารการสอบราคาใหแกผูฟองคดีแตอยางใด 
ประกอบกับหนังสือของผูฟองคดีดังกลาวมีลักษณะเปนการแจงความประสงคของผูฟองคดี 
เพ่ือขอความอนุเคราะหจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหจัดสงเผยแพรประกาศการจัดซ้ือจัดจางโครงการ
ตาง ๆ ตามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีทราบ มิไดมีผลผูกพันใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตองปฏิบัติตามคําขอ  อีกทั้ง ขอ ๓๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวที่ผูฟองคดี
กลาวอาง ใชในกรณีการซ้ือหรือการจางดวยวิธีการประกวดราคา มิใชการสอบราคา จึงฟงไมไดวา
ผูถูกฟองคดีทั้งสองปกปดการประกาศสอบราคาที่พิพาทใหผูฟองคดีทราบ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไมมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบถึงประกาศสอบราคาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมทําให 
การดําเนินการสอบราคาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๖) 

 

 แมนายกเทศมนตรีจะมีหนาที่ตองปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่ กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นเร งรัด 
การบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจางที่กําหนดไว โดยไมปลอยให 
การจัดซื้อจัดจางลาชาจนตองใชวิธีพิเศษในปลายปก็ตาม แตเม่ือเงินงบประมาณที่จะใช 
ในโครงการกอสรางปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลเพิ่งจะไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
                                           
 

 ๑๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ขอ ๓๙ การใหหรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซ่ึงรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด  
ใหกระทํา ณ สถานที่ที่ผูตองการสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม กับจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับ
ความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานน้ันอยางนอยรายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการให
หรือขาย  ทั้งน้ี ใหเผ่ือเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขามาเสนอราคา โดยจะตองเร่ิมดําเนินการใหหรือขาย
กอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา ๑๐ วันดวย 



 
 
๑๑๐๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเม่ือใกลวันสิ้นปงบประมาณ ซึ่งหากดําเนินการจัดจางดวยวิธีอ่ืน 
ก็จะไมสามารถกอหน้ีผูกพันไดทันภายในปงบประมาณดังกลาว เพื่อกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
ในงบประมาณปถัดไปสําหรับดําเนินการในโครงการขางตนได โครงการกอสรางน้ีจึงถือวา 
เปนงานที่ตองกระทําเรงดวน หากลาชาจะเปนการเสียหายแกเทศบาล การที่นายกเทศมนตรี
ดําเนินการจัดจางโครงการกอสรางดังกลาวโดยวิธีพิเศษ จึงเปนการกระทําโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย 
 สําหรับการเผยแพรการจัดจางโครงการขางตนน้ัน เม่ือเทศบาลไดมีหนังสือ 
เชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงจํานวน ๙ ราย ซึ่งเคยทํางานจางกับเทศบาล 
มากอน และมีประสบการณในการกอสรางที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงเปนการแจง 
ผูมีอาชีพรับจางทํางานน้ันโดยตรงเปนจํานวนมากพอสมควรที่จะทําใหการแขงขันกัน 
เสนอราคามีความเปนธรรมแลว การที่ผูมีอาชีพรับจางกอสรางมีหนังสือถึงเทศบาล
แสดงความประสงคจะเสนอราคาหากมีการจัดซื้อจัดจางในชวงเวลาดังกลาว เปนเพียงวิธีการ
เสนอตัวเขารวมเสนอราคาในการประกอบการทางการคาตามปกติของผูมีอาชีพรับจาง
เทาน้ัน ไมไดมีผลทําใหเทศบาลมีหนาที่ตองแจงใหผูมีอาชีพรับจางกอสรางรายดังกลาว
เขาเสนอราคาแตอยางใด ประกอบกับระเบียบวาดวยการพัสดุไมไดมีบทบัญญัติบังคับให
เทศบาลตองมีหนังสือเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานที่ไดมีหนังสือแจงความประสงค 
จะเขาเสนอราคา หรือกําหนดจํานวนผูมีอาชีพรับจางที่จะตองเชิญมาเสนอราคาไวดวย
การดําเนินการเผยแพรการจัดจางโครงการดังกลาวโดยวิธีพิเศษของเทศบาล จึงเปนการ 
ใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารไดอนุมัติใหเทศบาลเมืองมุกดาหารประกาศใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยใหมีผลบังคับใช 
ตั้ งแตวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ เปนตนไป และได มีหนังสือแจ งการอนุมัติ เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมดังกลาวใหนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (ผูถูกฟองคดี) ทราบ  
แตกอนที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขางตนจะมีผลบังคับใช หัวหนางานวิศวกรรม
กองชางไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ เสนอตอผูอํานวยการกองชางของผูถูกฟองคดี 
วา การเตรียมความพรอมสําหรับดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซ่ึงเปนโครงการ 
ที่เบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมสําเร็จตามนโยบายของผูบริหารแลว  ตอมา   
หางหุนสวนจํากัด ช. (ผูฟองคดี) ซ่ึงเปนผูมีอาชีพรับเหมากอสรางไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๔๔ แจงใหผูถูกฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีประสงคที่จะเสนอราคากับผูถูกฟองคดี
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไมวาจะเปนการประกวดราคา สอบราคา หรือวิธีกรณีพิเศษในชวงใกลสิ้นปงบประมาณนี้  
โดยไดแนบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองมุกดาหารจํานวน ๑๒ โครงการ 
มาดวย แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔  
แจงกลับไปยังผูฟองคดีวา ทางเทศบาลเมืองมุกดาหารยังไมมีการประกาศจัดซ้ือจัดจางแตอยางใด  
ตอมา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดจางโดยวิธีพิเศษเพ่ือดําเนินโครงการจางเหมากอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  
ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามที่กองชางเสนอ เพ่ือมิใหงบประมาณตองพับไป และไดมีหนังสือ
แจงใหผูประกอบการจํานวน ๙ ราย เขาเสนอราคากับผูถูกฟองคดีในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔  
โดยไมไดแจงใหผูฟองคดีทราบ ภายหลังจากการจัดจางโดยวิธีพิเศษแลวเสร็จ เทศบาลเมือง
มุกดาหารโดยผูถูกฟองคดีก็ไดทําสัญญาจางกับหางหุนสวนจํากัด ว. ใหทําการกอสราง 
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โครงการดังกลาว จนการกอสรางแลวเสร็จและมีการตรวจรับมอบงาน 
ในปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีเห็นวา ผูถูกฟองคดีพยายามปกปดการจัดจาง 
โดยวิธีพิเศษดังกลาวเพราะมีเจตนาใหผูมีอาชีพรับจางซึ่งเปนพรรคพวกของตนเองไดรับการจาง 
เปนการใชอํานาจในทางไมถูกตอง มีการสมยอมกันในการเสนอราคา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังจางกอสรางของผูถูกฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 แมวาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๔.๖/ว ๑๖๐๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๔๔ ที่แจงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยึดถือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม รวมทั้งระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเปนหลัก 
และใหเรงรัดการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจางที่กําหนดไว โดยไมควรปลอยให
การจัดซ้ือจัดจางลาชาจนเปนเหตุใหตองมีการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษในปลายปงบประมาณ  
อันเปนการกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง ผูถูกฟองคดี 
ซ่ึงเปนผูอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงตองนําแนวทาง 
การบริหารงบประมาณดังกลาวไปปฏิบัติดวยก็ตาม แตปรากฏขอเท็จจริงวา เงินงบประมาณ 
ที่ใชในการกอสรางปรับปรุงถนนพิพาทไดรับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔  
ไมใชไดรับอนุมัติตั้งแตตนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และวันที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหจัดจาง 
โดยวิธีพิเศษในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ก็เปนวันจันทรใกลสิ้นปงบประมาณ ผูถูกฟองคดี 
จึงมีเวลาดําเนินการจัดจางตามโครงการดังกลาวเพียง ๕ วัน จนถึงวันศุกรที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๔๔ กอนวันสิ้นปงบประมาณ ซ่ึงผูถูกฟองคดีจะตองกอหน้ีผูกพันใหทันภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือกันเงินไวเบิกเหลื่อมปใหสามารถเบิกจายเงินงบประมาณตามโครงการนี้ 



 
 
๑๑๐๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได โดยหากผูถูกฟองคดีดําเนินการจัดจางโดยวิธีการสอบราคา 
ตามขอ ๓๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เจาหนาที่พัสดุตองสงประกาศเผยแพรการสอบราคา 
และเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางน้ันโดยตรงกอนวันเปดซองสอบราคา 
ไมนอยกวาสิบวัน ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจดําเนินการโดยวิธีดังกลาวเพราะจะทําใหไมสามารถ 
กันเงินไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณได โครงการดังกลาวจึงถือเปนงานที่ตองทําเรงดวน หากลาชา 
จะเปนการเสียหายแกเทศบาลเมืองมุกดาหาร การท่ีผูถูกฟองคดีดําเนินการจัดจางโครงการที่พิพาท 
โดยวิธีพิเศษ จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายตามขอ ๑๘ (๓)๑๘ ประกอบกับขอ ๕๑ (๑)๑๙  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ  
  นอกจากน้ี การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือเชิญผูมีอาชีพรับจางที่เคยทํางานจางให 
ผูถูกฟองคดีมากอนจํานวน ๙ ราย ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล จึงถือไดวาเปนการแจงไปยังผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงเปนจํานวนมาก
พอสมควรท่ีจะทําใหมีการแขงขันกันเขาเสนอราคาตอหนวยราชการไดอยางเปนธรรม  อีกทั้ง  
ผูที่เขาแขงขันเสนอราคากับผูชนะการจัดจางในคร้ังน้ี ก็มิไดเปนผูที่ไดรับหนังสือเชิญใหเขาเสนอราคา
จากผูถูกฟองคดีแตอยางใด และแมวาผูฟองคดีจะไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีแสดงความประสงค 
จะเสนอราคากอนการจัดจางโครงการพิพาทก็ตาม แตก็เปนเพียงวิธีการเสนอตัวเขารวม 
เสนอราคาในการประกอบการทางการคาตามปกติของผูฟองคดีเทาน้ัน มิไดทําใหผูถูกฟองคดี 
มีหนาที่ตองแจงใหผูฟองคดีเขาเสนอราคาดวยแตอยางใด  นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังปรากฏวา 
ผูฟองคดีไดเคยเขาเปนคูสัญญาในโครงการกอสรางกับเทศบาลเมืองมุกดาหารจํานวนสองโครงการ  
ซ่ึงทั้งสองโครงการดังกลาวไดเกิดกรณีพิพาทเก่ียวกับคุณภาพของงานกอสรางและการไมปฏิบัติ 
ตามสัญญาจางของผูฟองคดี และขอพิพาทยังไมยุติ  ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชน 

                                           
๑๘-๑๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
      ขอ ๑๘ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําไดเฉพาะ 

กรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

  (๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
ฯลฯ   ฯลฯ 

  ขอ ๕๑ การจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษข้ึนเพื่อดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานน้ันโดยตรงมาเสนอราคา 
หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองถ่ินหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๐๓ 
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ของทางราชการ ผูถูกฟองคดีจึงไมเชิญผูฟองคดีเขาเสนอราคา  อีกทั้ง เม่ือพิจารณาขอ ๕๑ (๑) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ  
ก็มิไดมีบทบังคับใหผูถูกฟองคดีตองมีหนังสือเชิญผู มีอาชีพรับจางทํางานที่ไดมีหนังสือ 
แจงความประสงคจะเขาเสนอราคาตอผูถูกฟองคดี หรือกําหนดจํานวนผูมีอาชีพรับจาง 
ที่จะตองเชิญมาเสนอราคาไวแตอยางใด การท่ีผูถูกฟองคดีมีหนังสือเชิญผูมีอาชีพรับจาง 
ทํางานนั้นโดยตรงจํานวน ๙ ราย จึงมิไดเปนการตัดโอกาสในการเขาเสนอราคาและเปนการ
จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการเสนอราคาตอหนวยราชการของผูฟองคดี การดําเนินการ 
ของผูถูกฟองคดีจึงไมเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบหรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
โดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี การดําเนินการจัดจางและมีคําสั่งจางในโครงการกอสราง 
ปรับปรุงถนนโดยวิธีพิเศษดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๒/๒๕๕๗) 

 

 ระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนดใหหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการ
ประกวดราคาอาจใหหรือขายเอกสารประกวดราคาก็ได แตหากจะขายก็ตองกําหนดราคา
ใหพอสมควรกับคาใชจายที่ตองใชในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคา โดยราคา
พอสมควรดังกลาวหมายถึงราคาตนทุนของการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคา 
รวมกับคาใชจายอ่ืน ๆ ที่อาจมีหรือเกิดมีข้ึนตามปกติในการจัดทําสําเนาเอกสารทั้งหมด
ที่นํามาคํานวณเฉลี่ยเปนราคาของเอกสารประกวดราคาแตละชุด ซึ่งอาจจะสูงกวาราคา
ของเอกสารตามความเปนจริงของแตละชุด  ทั้งน้ี คาใชจายตาง ๆ ที่นํามาคํานวณเฉลี่ย 
หาไดหมายความรวมถึงเบี้ยประชุมคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน 
และรางเอกสารประกวดราคา เน่ืองจากระเบียบของทางราชการกําหนดใหตองเบิกจาย
จากเงินงบประมาณ งบดําเนินงาน หรืองบรายจายอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน  
อันถือเปนคาใชจายตามปกติของหนวยงานทางปกครอง 
 สรุปขอเท็จจริง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ๑ ระบบ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไดจําหนาย
เอกสารประกวดราคาดังกลาวในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีไดซ้ือเอกสารประกวดราคาดวย
แตจากการตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาปรากฏวาผูฟองคดีไมสามารถ 
เขารวมประกวดราคาครั้งน้ีได โดยขาดคุณสมบัติเก่ียวกับประสบการณการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ผูฟองคดีเห็นวาขอกําหนดดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย   
อีกทั้ง ยังเห็นวาการที่ ผูถูกฟองคดีจําหนายเอกสารประกวดราคาชุดละ ๑ ,๐๐๐ บาท  
เปนการกําหนดราคาที่ไมเหมาะสมกับคาใชจายที่ผูถูกฟองคดีไดจัดทําและไมเปนธรรม 



 
 
๑๑๐๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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แกผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีประกาศ 
ประกวดราคาใหม และใหกําหนดราคาเอกสารประกวดราคาใหเหมาะสม เปนไปตามขอ ๔๖ 
วรรคสาม ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งคืนเงิน 
คาเอกสารประกวดราคาทั้งหมดใหแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
ชั้นตนปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาที่พิพาทแลว จึงมีประเด็น
ที่ตองวินิจฉัยตามอุทธรณ ของผูฟองคดีเพียงประเด็นเดียววา การที่ผูถูกฟองคดีจําหนาย
เอกสารประกวดราคาพิพาทในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม และเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยขอ ๔๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ  
กําหนดวา การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม 
และจะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับ 
หรือขอซ้ือที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นรายละ ๑ ชุด โดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนใดในการให 
หรือการขาย และวรรคสาม กําหนดวา ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับ
คาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น จากบทบัญญัติ
ดังกลาวจะเห็นไดวา เอกสารประกวดราคารวมท้ังเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของน้ันหนวยงาน 
อาจใหหรือขายก็ได แตหากจะขาย ระเบียบกําหนดใหหนวยงานกําหนดราคาพอสมควรกับ
คาใชจายที่ตองใชในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคา โดยระเบียบไมไดมีวัตถุประสงค 
เพ่ือการแสวงหากําไรหรือการคํานึงถึงจุดคุมทุนในการดําเนินการเพ่ือจัดทําเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดทุกขั้นตอนหรือทุกกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดทําเอกสารแตอยางใด  อยางไรก็ตาม 
แมการประกวดราคาจะมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางกวางขวาง 
และเปนธรรม อันจะสงผลใหหนวยงานของรัฐได รับประโยชนจากการแขงขันราคาก็ตาม  
แตในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงวงเงินงบประมาณตามโครงการนั้นดวย เพราะไมเชนนั้นแลว 
หากหนวยงานกําหนดราคาเอกสารต่ําจนเกินไปก็จะมีผูสนใจเขาซ้ือเอกสารประกวดราคา 
เปนจํานวนมาก โดยอาจจะมีผูซ้ือบางรายที่ไมมีความตั้งใจในการเขาสูราคาอยางแทจริง  
ซ่ึงจะกอใหเกิดภาระแกหนวยงานในการจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนการจัดเตรียมความพรอม 
ในดานตาง ๆ โดยไมจําเปน อันเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปลาประโยชน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ในการดําเนินการจัดทําเอกสารการประกวดราคา ผูถูกฟองคดีไดคิดคํานวณราคา 
จากตนทุนในการจัดทําเอกสาร ประกอบกับคาตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ 
กําหนดรางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาเอาไวดวย แตเม่ือพิจารณาหนังสือ
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กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๙๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เร่ือง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
การเบิกจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๔ 
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ กําหนด ที่ใหการเบิกจายเบี้ยประชุมตองเบิกจายจากเงิน
งบประมาณ งบดําเนินงาน หรืองบรายจายอ่ืนที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงกรณีดังกลาวน้ี 
ผูถูกฟองคดีก็ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยใชบังคับโดยเฉพาะแลวดวย  ดังน้ัน คาใชจายในสวนของ
เบี้ยประชุมคณะกรรมการจึงเปนคาใชจายตามปกติที่ไมอาจนํามาคํานวณเปนตนทุน 
เพ่ือเปนเกณฑในการกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาได  นอกจากนี้ ราคาที่ทางราชการ
ตองเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคาตามที่ขอ ๔๖ วรรคสาม กําหนดนั้น  
ยอมตองตีความวาหมายถึง ราคาพอสมควรที่ทางราชการไดใชจายหรือเสียไปในการจัดทําสําเนา
เอกสารที่ตองจัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูจะซ้ือเอกสารในการประกวดราคา
คร้ังน้ัน ซ่ึงอาจมีความจําเปนตองเตรียมไวจํานวนมากถึง ๑๐ หรือ ๒๐ ชุด หรือมากกวานั้น  
ไมวาจะมีผูมาซ้ือเอกสารทั้งหมดหรือไมก็ตาม  ดังน้ัน ราคาพอสมควรจึงไมไดหมายเฉพาะถึง
ราคาหรือตนทุนของการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคาชุดหน่ึงเทาน้ัน แตคาใชจายอ่ืน ๆ  
ที่อาจมีหรือเกิดมีขึ้นตามปกติในการจัดทําสําเนาเอกสาร เชน คาถายเอกสาร การเขาเลม  
ยอมตองนํามาคํานวณเปนตนทุนในการกําหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาดวย ราคา
พอสมควรตามความหมายนี้จึงหมายถึงราคาพอสมควรที่ไดรวมเอาคาใชจายในการจัดทํา 
สําเนาเอกสารน้ีทั้งหมดเฉลี่ยไวในราคาขายเอกสารประกวดราคาแตละชุดที่มีผูมาขอซื้อ  
ซ่ึงอาจจะสูงกวาราคาของเอกสารตามความเปนจริงของแตละชุด  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
งบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางตามกรณีพิพาทน้ีซ่ึงมีจํานวนวงเงินสูงถึง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามความรูสึกของวิญูชนผูประกอบกิจการธุรกิจติดตั้งระบบสารสนเทศโดยทั่วไป การจัดซ้ือ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยดวยวงเงินจํานวนดังกลาว ถือไดวา 
เปนโครงการที่มีราคาสูงอยูพอสมควร ยอมเปนที่คาดหมายไดวาตองมีผูสนใจเขาซ้ือเอกสาร
ประกวดราคา ผูถูกฟองคดีจึงมีความจําเปนตองจัดเตรียมสําเนาเอกสารประกวดราคาไว 
ใหมากพอสําหรับความตองการของผูประกอบกิจการที่จะมาซ้ือเอกสาร  อีกทั้ง เพ่ือเปน 
การปองกันมิใหผูประกอบการท่ีอาจจะไมมีความตั้งใจในการเขารวมการประกวดราคา 
อยางแทจริงเขารวมซ้ือซองหรือเอกสารประกวดราคา  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดราคา 
ขายเอกสารประกวดราคาพิพาทในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท จึงเปนการใชดุลพินิจในการกําหนด
ราคาขายที่เหมาะสม กรณีจึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงไมมีหนาที่
ตองคืนเงินคาเอกสารประกวดราคาใหแกผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๘/๒๕๕๗) 
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๓. การอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจาง 
 

  ๓.๑ การตัดสิทธิผูเสนอราคา 
   

  ๓.๑.๑ การตัดสิทธิผูเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีทั่วไป 

 

  ในการคัดเลือกหาผูชนะการสอบราคา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะตองพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคารายที่มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข 
ในประกาศและเอกสารสอบราคาซึ่งเสนอราคาต่ําสุดเปนสําคัญ  ดังน้ัน หากปรากฏวา 
ผูเสนอราคาต่ําสุดไดเสนอราคาในใบเสนอราคาและแบบแจงปริมาณงานไมตรงกับ
จํานวนเงินสุทธิที่คํานวณไดในแตละรายการ อันถือเปนการเสนอรายละเอียดแตกตาง
ไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ซึ่งถือเปนการผิดเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
ในสวนที่เปนสาระสําคัญ และมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคา 
รายอ่ืน การที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดพิจารณาคุณสมบัติและใบเสนอราคา 
ของผูฟองคดีแลวเห็นวาผูฟองคดีมีคุณสมบัติไมถูกตอง จึงไมพิจารณาราคาของผูฟองคดี 
แมจะเปนผูเสนอราคาต่ําสุด และตอมาหนวยงานทางปกครองไดมีคําสั่งไมพิจารณาราคา
ของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
  องคการบริหารสวนตําบลมหาไชย (ผูถูกฟองคดี) ประกาศสอบราคาจาง
กอสรางระบบประปาหอถังสูง โดยมีผูยื่นซองเสนอราคาจํานวน ๕ ราย รวมทั้งผูฟองคดี 
ผลปรากฏวา ผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาต่ําสุด แตคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ
พบวามีการระบุจํานวนเงินที่เสนอราคาในใบเสนอราคาและแบบแจงปริมาณงานไมตรงกับ
จํานวนเงินที่ระบุไวในใบแจงปริมาณงาน กลาวคือ ผูฟองคดีระบุในใบเสนอราคาและแบบแจง
ปริมาณงานตรงกันวา จํานวนเงินที่เสนอราคา คือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แตเม่ือคํานวณเงินแตละ
รายการที่ระบุไวในใบแจงปริมาณงานแลวไดจํานวนสุทธิ ๔๑๙,๙๒๐ บาท คณะกรรมการ 
เปดซองสอบราคาจึงเห็นวาหางหุนสวนจํากัด ส. ซ่ึงเปนผูเสนอราคาต่ําเปนลําดับที่ ๔ และ 
มีเอกสารถูกตองครบถวนเปนผูมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขการสอบราคา เห็นควรใหเปนผูดําเนินการ
ตามโครงการได จากน้ันผูถูกฟองคดีไดมีประกาศผลการพิจารณาการเปดซองสอบราคาวา 
หางหุนสวนจํากัด ส. เปนผูมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคากําหนด
และเห็นควรใหเปนผูดําเนินการตามโครงการ ผูฟองคดีเห็นวาการพิจารณาผลการสอบราคา 
ของผูถูกฟองคดีที่ตัดสิทธิผูฟองคดีเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิด 
ตอผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคําส่ังตัดสิทธิผูฟองคดี 
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เปนผูมีสิทธิเสนอราคาของผูถูกฟองคดี เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย และใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาเสียหายใหกับผูฟองคดี 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   การเสนอราคาของผูฟองคดีเปนการเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
จํานวนเงินที่ เสนอไวในเอกสารสอบราคา ทําใหไมอาจทราบไดวาผูฟองคดีเสนอราคา  
๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๔๑๙,๙๒๐ บาท ซ่ึงไมเปนไปตามเอกสารสอบราคาที่กําหนดใหผูเสนอราคา
จะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอราคา 
ใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคา 
ตอหนวยและหรือตอรายการตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  นอกจากน้ี 
เอกสารสอบราคายังกําหนดใหผูถูกฟองคดีพิจารณาตัดสินที่ราคารวมซึ่งจะตองถูกตองตรงกัน
ทั้งราคาที่ผูฟองคดีกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสราง  อีกทั้ง ในการจัดซ้ือจัดจาง
โดยวิธีสอบราคาของทางราชการนั้น แมจะพิจารณาคัดเลือกผูเขาสอบราคาจากการเสนอราคา 
ที่เปนจํานวนตัวเลขที่แนนอนและถือวาเปนสาระสําคัญก็ตาม แตก็มิไดหมายความวา 
ผูที่เสนอราคาต่ําสุดจะไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูชนะในการสอบราคาเสมอไป  
โดยผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวจะตองเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคาดวย  ทั้งนี้ ตามขอ ๒๘๒๐ (๒) และ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  ดังน้ัน การที่ผู เสนอราคาต่ําสุด 
แตคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา จึงถือเปนการผิดเง่ือนไข 
เอกสารสอบราคาและไมอยูในขายที่จะไดรับการพิจารณา เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีเสนอราคา  
๔๐๐,๐๐๐ บาท แตในแบบแจงปริมาณงานกลับกําหนดราคาวัสดุ รวมทั้งคาแรงงานและ 
คาดําเนินการ กําไร เปนเงิน ๔๑๙,๙๒๐ บาท อันแตกตางจากใบเสนอราคาถึง ๑๙,๙๒๐ บาท 
จึงเปนการเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ซ่ึงถือไดวา
เปนการผิดเง่ือนไขเอกสารสอบราคาอันเปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีไมพิจารณาราคาของผูฟองคดีโดยไมมี

                                           
๒๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  

   ขอ ๒๘ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังน้ี  
ฯลฯ                                    ฯลฯ 

   (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือก 
ผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาท่ีถูกตองตาม (๒) ที่ มีคุณภาพ และคุณสมบัติ 
เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

ฯลฯ                                    ฯลฯ 
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การผอนผัน  ดังนั้น การที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดพิจารณาคุณสมบัติและใบเสนอราคา
ของผูฟองคดีแลวไมพิจารณาราคาของผูฟองคดี และตอมาผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังไมพิจารณา
ราคาของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย และไมเปนการกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๐/๒๕๕๕) 
 

 เม่ือระเบียบสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลวาดวยการพัสดุกําหนดให
ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่เสนอราคา 
ในสวนที่เปนสาระสําคัญ และสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดนําขอกําหนดดังกลาว 
มากําหนดไวในเอกสารการจางบริการระบบเกมสลาก โดยกําหนดขอสงวนสิทธิ 
ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาที่เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด
ในเอกสารการจางที่เปนสาระสําคัญโดยไมมีการผอนผัน เม่ือผูเสนอราคายื่นขอเสนอ
ดานเทคนิคเก่ียวกับหนวยสํารองขอมูลของระบบประมวลผลเกมสลากไมเปนไปตาม
คุณลักษณะและประสิทธิภาพตามที่กําหนดไวในเอกสารการจาง อันเปนการเสนอ
ขอเสนอดานเทคนิคแตกตางไปในสวนที่เปนสาระสําคัญ การที่สํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาลมีคําสั่งใหผูเสนอราคารายดังกลาวไมผานการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค  
จึงชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคา 
จางบริการระบบจําหนายสลากแบบเลขทาย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยผูฟองคดีเปนผูผานการคัดเลือก
ขอเสนอดานคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาดังกลาว  แตตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยกเลิก
การประกวดราคาขางตน และดําเนินการจัดจางบริการระบบจําหนายสลากแบบเลขทาย ๓ ตัว 
และ ๒ ตัว โดยวิธีพิเศษ โดยใหผูเสนอราคาเดิมเปนผูเสนอราคาในการจัดจางครั้งใหมน้ีดวย  
ผลปรากฏวา บริษัท ล. และบริษัท ย. เปนผูผานการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวาผูฟองคดีไมผานการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค เน่ืองจาก
ขอเสนอดานเทคนิคของผูฟองคดีไมเปนไปตามเงื่อนไขของเอกสารการจางในสวนที่เปน
สาระสําคัญ อันไดแก คุณลักษณะและประสิทธิภาพของศูนยประมวลผลสํารอง ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒) พิจารณาอุทธรณแลวยืนตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคณะกรรมการจัดจาง 
บริการระบบเกมสลาก (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีทั้งสามที่ตัดสิทธิผูฟองคดีออกจากการเสนอราคา  
และเพิกถอนกระบวนการเสนอราคาที่ไดกระทําไปภายหลังการตัดสิทธิผูฟองคดี 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   โดยที่ขอ ๓๖ (๖) ของระเบียบสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล วาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๔ กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารหลักฐานเก่ียวกับรายละเอียดตาง ๆ 
ของงานที่เสนอราคา เน่ืองจากรายละเอียดของงานที่เสนอราคายอมเปนสาระสําคัญในการจัดซ้ือ 
และจัดจาง เม่ือขอกําหนดตามเอกสารการจางบริการระบบเกมสลากกําหนดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีที่เสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารการจางบริการท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาตามขอกําหนด
คุณลักษณะทางเทคนิคทายเอกสารการจางบริการระบบเกมสลากกําหนดใหขอมูลทุกรายการ
ของการจําหนายสลากจะตองจัดเก็บไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป และขอมูลในระยะ ๒ ป 
จะตองทําการจัดเก็บในฐานขอมูลและสามารถประมวลผลแบบ Online สวนขอมูลที่มีอายุมากกวา 
๒ ป อาจทําการจัดเก็บและเลือกดูลักษณะ Offline และกําหนดใหตองติดตั้งศูนยประมวลผลสํารอง 
ที่สามารถทํางานไดเชนเดียวกับศูนยประมวลผลหลัก โดยจะตองมีระบบประมวลผลเกมสลาก
และอุปกรณที่มีคุณลักษณะ ประสิทธิภาพ และ Configuration เชนเดียวกับศูนยประมวลผลหลัก 
และในกรณีที่ศูนยประมวลผลสํารองไมสามารถทํางานได ศูนยประมวลผลหลักจะตองสามารถ
ประมวลผลแทน โดยการสับเปลี่ยนภาระงานระหวางศูนยประมวลผลหลักและศูนยประมวลผล
สํารองจะตองแลวเสร็จสมบูรณดําเนินการตอเน่ืองจากเดิมภายในระยะเวลา ๕ นาที และทํางาน
ตอเน่ืองกอนที่ระบบจะลมเหลว โดยขอมูลที่ยังไมไดรับการประมวลผลจะตองไมสูญหายหรือ
ผิดพลาด แตปรากฏวาหนวยสํารองขอมูลที่ผูฟองคดีเสนอมีขนาดจํานวน ๑๘๐ GB จึงสามารถ
รับขอมูลไดประมาณ ๕ ถึง ๖ เดือน ซ่ึงไมเพียงพอตอการรองรับขอมูล Online จํานวน ๒ ป  
ตามขอกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของผูถูกฟองคดีที่ ๑  อีกทั้ง ผูฟองคดีไดเสนอ 
หนวยสํารองขอมูลแบบ SAN เฉพาะที่ศูนยประมวลผลหลักเทาน้ัน ไมไดเสนอในสวนของ 
ศูนยประมวลผลสํารองดวย ทําใหจํานวนและขนาดของหนวยสํารองขอมูลที่ศูนยประมวลผลหลัก
และศูนยประมวลผลสํารองไมเทากัน จึงไมเปนไปตามขอกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิค  
อันเปนการเสนอรายละเอียดที่แตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารการจางบริการ 
ที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีสิทธิไมพิจารณาราคาของผูฟองคดีโดยไมมีการผอนผัน
ตามเอกสารการจางบริการได และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ แจงใหผูฟองคดีไปชี้แจงเก่ียวกับ
ขอเสนอของผูฟองคดี ก็ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดชี้แจงกรณีดังกลาวแตอยางใด  ดังน้ัน ประกาศ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีไมผานการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตามเอกสารการจาง
บริการระบบเกมสลาก และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามประกาศ



 
 
๑๑๑๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๑๓/๒๕๕๖) 
  

 ในการสอบราคาเชาเครื่องถายเอกสารน้ัน ขอกําหนดตามประกาศ
สอบราคาเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาที่กําหนดใหผูเสนอราคาตองยื่น
หลักฐานการเปนผูมีอาชีพขายหรือใหเชาเครื่องถายเอกสาร โดยเปนผูจําหนายหรือ
ตัวแทนจําหนายหรือผูใหบริการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูจําหนายหรือตัวแทนจําหนาย
ของเครื่องถายเอกสารที่เสนอใหเชา ถือเปนสาระสําคัญในการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผูเขาเสนอราคา  เพื่อใหไดผูใหเชาที่ มีความพรอมทั้งในดานสมรรถนะของ 
เครื่องถายเอกสารที่เพียงพอตอการรับบริการ ไปจนถึงการซอมแซมและบํารุงรักษา 
ที่มีประสิทธิภาพ อันเปนประโยชนของทางราชการ ผูเสนอราคาจึงตองยื่นหลักฐาน 
อันแสดงถึงคุณสมบัติดังกลาวใหถูกตองครบถวน โดยหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทที่ระบุวัตถุประสงคของผูเสนอราคาวามีอาชีพในการขายหรือ 
ใหเชาเครื่องถายเอกสารเพียงอยางเดียวไมอาจใชเปนหลักฐานแทนหนังสือรับรอง
คุณสมบัติขางตนได การท่ีผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจางออกคําสั่งตามมติคณะกรรมการ 
เปดซองสอบราคาที่ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคาที่ย่ืนเสนอราคาโดยมิได 
แนบหลักฐานอันเปนสาระสําคัญดังกลาวมาดวย จึงชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาเชาเคร่ืองถายเอกสาร
จํานวน ๑๗ เคร่ือง โดยมีผูยื่นซองเสนอราคารวมทั้งผูฟองคดีจํานวน ๖ ราย ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบเบื้องตนปรากฏวาผูเสนอราคาทั้ง ๖ ราย ไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอ่ืน คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจึงประกาศใหผูเสนอราคาทั้ง ๖ ราย เปนผูมีสิทธิ 
ไดรับการคัดเลือกและผานคุณสมบัติดังกลาว ในวันเดียวกันคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
ไดเปดซองใบเสนอราคาและตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ปรากฏวามีผูเสนอราคา 
ที่มีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไขจํานวน ๓ ราย จึงไดพิจารณาราคาและคัดเลือกใหบริษัท ห. 
เปนผูชนะการเสนอราคา สวนผูฟองคดีไมไดรับการพิจารณาเนื่องจากไมไดยื่นเอกสารประกอบ
คุณสมบัติใหครบถวนตามที่ประกาศสอบราคากําหนด ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตออธิบดีกรมท่ีดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ไดดําเนินการถูกตองครบถวนตามที่ระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนดแลว แตผูฟองคดีเห็นวา 
การที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาทําการเปดซองใบเสนอราคาของผูฟองคดีแลว ยอมแสดงวา
ผูฟองคดีมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่ประกาศกําหนดแลว การที่คณะกรรมการเปดซอง



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๑๑ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สอบราคาวินิจฉัยในภายหลังวาผูฟองคดีเปนผูที่ขาดคุณสมบัติและไมรับพิจารณาราคาที่เสนอ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาเห็นชอบดวย ยอมเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดี
เปนผูขาดคุณสมบัติของผูเสนอราคา และมีคําส่ังใหผูฟองคดีเปนผูชนะการเสนอราคา หรือขอให 
มีการยื่นซองเสนอราคาใหม 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือประกาศและเอกสารสอบราคาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดเง่ือนไข 
ไวชัดเจนวา ผูเสนอราคาตองยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวาเปนผูมีอาชีพ
ขายหรือใหเชาเคร่ืองถายเอกสาร โดยเปนผูจําหนายหรือตัวแทนจําหนายหรือผูใหบริการ 
ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูจําหนายหรือตัวแทนจําหนายของเคร่ืองถายเอกสารที่เสนอใหเชา 
เอกสารดังกลาวถือเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา
ทุกราย เพ่ือใหไดผูใหเชาที่มีความพรอมทั้งในดานสมรรถนะของเครื่องถายเอกสารที่เพียงพอ
ตอการรับบริการ ไปจนถึงการซอมแซมและบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพอันจะเกิดประโยชน 
ตอราชการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ การที่ผูฟองคดีไมยื่นเอกสารคุณสมบัติดังกลาวจึงมิใช
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยอันจะเปนขอยกเวนที่ทําใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตองรับพิจารณาราคาของผูฟองคดีแตอยางใด และไมอาจถือไดวาหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานครที่ระบุวัตถุประสงคของผูฟองคดีไววามีอาชีพในการขาย
หรือใหเชาเครื่องถายเอกสาร เปนหลักฐานที่ใชแทนหนังสือดังกลาวได เพราะเปนเอกสาร 
การรับรองคนละประเภทกัน ประกอบกับในขั้นตอนของการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเง่ือนไข
ในกรณีดังกลาว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดรายงานผลการพิจารณาตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ระบุวาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดเปดซองใบเสนอราคาพรอมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผูเสนอราคาทุกรายตามที่กําหนดไวในขอ ๔๒ วรรคหนึ่ง (๒)๒๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพรอมกัน โดยมิไดแยกการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ออกจากการพิจารณาใบเสนอราคา การดําเนินการขางตนจึงเปนไปตามขั้นตอนที่ระเบียบ
ดังกลาวกําหนดแลว  สําหรับการตรวจสอบคุณสมบัติที่ผูฟองคดีอางวาคณะกรรมการเปดซอง

                                           
๒๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ขอ ๔๒ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังน้ี 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด  
แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๑๑๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สอบราคาไดตรวจสอบและประกาศใหผูเขาเสนอราคาทุกรายทราบวาเปนผูมีสิทธิเขาเสนอราคา
กอนมีการเปดซองใบเสนอราคาไปแลวน้ัน กรณีดังกลาวเปนการตรวจสอบคุณสมบัติเก่ียวกับ
การมีผลประโยชนรวมกันของผูเสนอราคาแตละราย ซ่ึงเปนการดําเนินการตามขอ ๑๕ ตรี  
วรรคสอง๒๒ และขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม๒๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ 
ไมใชการตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาแตอยางใด  สวนกรณีที่ผูฟองคดีกลาวอางวา
ผูฟองคดีเคยเขารวมเสนอราคาในการสอบราคาใหเชาเครื่องถายเอกสารกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มาแลว โดยยื่นเอกสารทํานองเดียวกันกับการสอบราคาในครั้งน้ี แตมิไดมีปญหาเก่ียวกับเอกสาร
แตอยางใดนั้น เห็นวา ประเด็นปญหาท่ีจะวินิจฉัยวาผูฟองคดีขาดคุณสมบัติหรือไมอยูที่วา 
ผูฟองคดีไดแนบเอกสารรับรองการไดรับแตงตั้งเปนผูจําหนายหรือตัวแทนจําหนายหรือไม
เทาน้ัน มิใชปญหาวาผูฟองคดีไดเปนผูจําหนายหรือตัวแทนจําหนายหรือไม การที่ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาที่ไมรับพิจารณาราคาของผูฟองคดี  
และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว  

                                           
๒๒-๒๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๑๕ ตรี เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ ๑๕ ทวิ ใหผูเสนอราคาหรือ 
ผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทาน้ัน มีสิทธิที่จะเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อ 
หรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแตละคร้ัง 

  ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน  
แลวแตกรณี และในกรณีการซ้ือหรือการจางทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ ๕๔ หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
ตามขอ ๘๕ และขอ ๘๙ ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือ 
ผูเสนองานดังกลาวกอนการเปดซองขอเสนอดานเทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซองขอเสนอทางการเงิน 

  ขอ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง  
ใหเจาหนาที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดยอยางนอยตองมีเอกสาร
ดังตอไปน้ี 

  (๑) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายช่ือผูถือหุนรายใหญ  
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน 

แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบน้ีกําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียวตามขอ ๘๗ (๒) ใหผูเสนองาน 
ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงมาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย 

  เม่ือไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสองแลว  
ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายช่ือผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย 
ณ สถานที่ทําการของสวนราชการโดยพลัน และถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบราคา  
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๑๓ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๙/๒๕๕๗) 
 

 ๓.๑.๒ การตัดสิทธิผูเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 

  

 การกําหนดเงื่อนไขตามประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ใหการย่ืนเอกสารการประมูลที่มีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตอง 
ลงลายมือชื่อผูเสนอราคาและประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง ก็เพื่อเปนการยืนยันวา
การแกไขขอความตาง ๆ ในเอกสารเกิดจากการกระทําของผูเสนอราคาเอง และเปน 
การปองกันไมใหผู เสนอราคากลาวอางวาไมไดเปนผูแกไขขอความในเอกสาร 
เสนอราคาในภายหลังได ขอกําหนดดังกลาวจึงถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณา
คัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประมูลจางขางตน  ดังน้ัน การที่ผูเสนอราคา 
ไดย่ืนใบเสนอราคาที่มีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยไมไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรากํากับไวใหครบถวน จึงเปนการเสนอราคาที่ผิดไปจากเงื่อนไข 
ตามประกาศประมูลจางในสวนที่เปนสาระสําคัญ คําสั่งใหผูเสนอราคาดังกลาว 
เปนผูไมผานการพิจารณาคัดเลือกใหมีสิทธิเขาเสนอราคา จึงชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 บริษัท อ. (ผูฟองคดี) ไดเขายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตามประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จางเหมากอสรางและปรับปรุงถนนของ
เทศบาลนครนนทบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จํานวน ๔ โครงการ  ตอมา คณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดตรวจเอกสารตาง ๆ ของผูยื่นเอกสาร
ประมูลแลวมีความเห็นวา ใบยื่นขอเสนอประมูลจางของผูฟองคดีผิดเง่ือนไข โดยมีการขูดลบ 
ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง แตไมลงลายมือชื่อของผูฟองคดีพรอมประทับตรากํากับไว 
ใหครบถวน และมีการกรอกขอความไมถูกตองหลายแหง จึงเสนอความเห็นตอนายกเทศมนตรี
นครนนทบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ใหประกาศใหผูฟองคดีเปนผูไมผานการคัดเลือกเขาเสนอราคา 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี แตไมได รับทราบผล 
การพิจารณาอุทธรณ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศ 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามที่ตัดสิทธิผูฟองคดีในการเสนอราคา โดยใหดําเนินการพิจารณาผูมีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเขาเสนอราคาใหม 



 
 
๑๑๑๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 ในการกําหนดใหผู เสนอราคาตองลงลายมือชื่ อของผู เสนอราคา 
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหงที่มีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงขอความ 
ในเอกสารใบยื่นเสนอราคานั้น ก็เพ่ือเปนการยืนยันวาการแกไขขอความตาง ๆ ในเอกสาร 
เกิดจากการกระทําของผูเสนอราคาเอง และเปนการปองกันไมใหผูเสนอราคากลาวอางวาไมได
เปนผูแกไขขอความในเอกสารเสนอราคาในภายหลังได  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด
เง่ือนไขในประกาศตามโครงการพิพาทวา หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง ผูเสนอราคา
จะตองลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหงน้ัน ขอกําหนด
ดังกลาวจึงถือไดวาเปนสาระสําคัญในการพิจารณาตัดสินใหผูยื่นเสนอราคารายใดเปนผูมีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกใหเขาประมูลกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือผูฟองคดีไดยื่นใบยื่นขอเสนอการประมูล
ตามประกาศประมูลจางที่พิพาท โดยมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงขอความในเอกสาร 
แตไมลงลายมือชื่อผูฟองคดีพรอมประทับตรากํากับไวครบถวนทุกตําแหนง และกรอกขอความ
ในใบยื่นขอเสนอไมถูกตอง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดพิจารณาและตัดสินวาผูฟองคดียื่นเอกสาร 
ผิดเง่ือนไขตามประกาศประมูลจาง  และตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีประกาศแจงรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกใหเขาประมูล รวมทั้งประกาศใหผูฟองคดีและผูยื่นซองรายอ่ืนที่ไดยื่นเอกสาร
ผิดเง่ือนไขเปนผูไมผานการพิจารณาคัดเลือกใหมีสิทธิเขาเสนอราคาตามความเห็นของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ การประกาศใหผูฟองคดีเปนผูไมผานการพิจารณาคัดเลือกใหมีสิทธิเขาเสนอราคาดังกลาว 
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๐๐/๒๕๕๖) 

 

 เม่ือเอกสารประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกําหนดให 
ผูเสนอราคาตองแสดงพยานหลักฐานเก่ียวกับผลงานของผูเสนอราคา โดยอยางนอย
ตองมีหนังสือรับรองผลงานกอสรางของผูวาจางที่ผานมา ซึ่งหากหนังสือรับรองผลงาน
กอสรางดังกลาว ระบุขอมูลเก่ียวกับผลงานกอสรางของผูเสนอราคาตามที่กําหนด 
ในเอกสารประมูลจางครบถวนแลว ก็ไมจําเปนจะตองใหผูเสนอราคายื่นเอกสารอ่ืนอีก  
ดังน้ัน กรณีที่ผูเสนอราคายื่นหนังสือรับรองผลงานที่แสดงถึงผลงานกอสรางที่ถูกตอง
ครบถวนตามเอกสารประมูลจางแลว แตหนวยงานผูจัดใหมีการประมูลจางยังตองการให
แนบสําเนาสัญญาจางกอสรางมากับหนังสือรับรองผลงานดังกลาวอีก ทั้งที่ตามเอกสาร
ประมูลจางไมไดกําหนดไว  อีกทั้ง ยังนําเหตุที่ผูเสนอราคากรอกรายการบัญชีเอกสาร 
ที่สงพรอมใบย่ืนขอเสนอการประมูลจางไมครบถวน มาเปนเหตุในการตัดผูเสนอราคา
ออกจากผูผานการคัดเลือกใหมีสิทธิเสนอราคา ทั้งที่ใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดังกลาว 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๑๕ 
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เปนเอกสารหลักที่ ผู เสนอราคาตองยื่นอยูแลว ไมใชเอกสารที่จะตองกรอกลงใน 
บัญชีเอกสารอีกแตอยางใด การกระทําของหนวยงานผูจัดใหมีการประมูลจางขางตน 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการกระทําละเมิดตอผูเสนอราคา 
 สรุปขอเท็จจริง 
 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (เดิม)) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยผูอํานวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ประกาศประมูลจางกอสรางอาคารเรียนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูฟองคดีไดเขารวมยื่นเอกสาร
การประมูลดังกลาวดวย แตไมผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา จึงมีหนังสือขอทราบ
เหตุผลที่ไมผานการพิจารณาไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหเหตุผลวา ผูฟองคดี
ขาดคุณสมบัติโดยกรอกรายการเอกสารในสวนที่เปนแบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางกอสราง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอันเปนสาระสําคัญไมครบถวน และไมมีสําเนาสัญญาจางแนบ 
ใบรับรองผลงาน แตผูฟองคดีเห็นวาตนไดกรอกขอความในเอกสารดังกลาวครบถวนแลว  
และเอกสารประมูลจางกอสรางก็ไมไดระบุใหตองมีสําเนาสัญญาจางแนบใบรับรองผลงานดวย 
การกระทําของคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามคําส่ังโรงเรียน 
สีชมพูศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่ ๒๕๕/๒๕๔๘ ที่พิจารณาตัดสิทธิผูฟองคดีไมใหเขาเสนอราคา
ตามประกาศประมูลจางดังกลาว เปนการกลั่นแกลงผูฟองคดี ทําใหไดรับความเสียหาย จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือก 
และใหผูฟองคดีมีสิทธิเสนอราคา รวมทั้งขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย
แกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 เม่ือขอกําหนดตามเอกสารประมูลจางพิพาทกําหนดใหผู เสนอราคา 
จะตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง ในวงเงิน 
ไมนอยกวา ๗,๓๘๖,๕๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย 
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่โรงเรียนเช่ือถือ 
โดยผลงานกอสรางที่นํามาแสดงตองเปนผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะจาง ซ่ึงเปน ค.ส.ล. 
ไมนอยกวา ๒ ชั้น ทําแลวเสร็จในสัญญาเดียว และมีอายุไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่งานนั้น 
เสร็จเรียบรอยจนถึงวันเปดซองประมูล สวนการสงหลักฐานการเสนอราคานั้น เอกสารประมูลจาง
กําหนดใหอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี (๑) หนังสือมอบอํานาจ (๒) หลักประกันซอง  
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง และ (๔) บัญชีเอกสาร
ทั้งหมดที่นํามายื่น จึงเห็นไดวา ในการประมูลจางที่พิพาทตองการใหมีพยานหลักฐานที่แสดงถึง



 
 
๑๑๑๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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ผลงานของผูเสนอราคา โดยหลักฐานดังกลาวอยางนอยตองเปนหนังสือรับรองผลงานกอสราง
ของผูวาจาง ซ่ึงหากหนังสือรับรองผลงานกอสรางดังกลาวระบุขอมูลเก่ียวกับผลงานกอสราง 
ของผูเสนอราคาครบถวนแลวก็ไมจําเปนจะตองมีเอกสารอ่ืนอีก แตหากหนังสือรับรองผลงาน
ดังกลาวระบุขอมูลไมครบถวน ผูเสนอราคาก็อาจตองสงเอกสารเพ่ิมเติม เชน สําเนาสัญญาจาง 
เปนตน  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาหนังสือรับรองผลงานที่ผูฟองคดีสงตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน ระบุวา 
ผูฟองคดีไดทําการกอสรางอาคารเรียนโดยผูฟองคดีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  
ซ่ึงเปนอาคารเรียนแบบเดียวกับที่กําหนดในเอกสารประมูลจาง โดยมีวงเงินไมนอยกวา 
ที่กําหนดในเอกสารการประมูล และเปนผลงานที่แลวเสร็จในสัญญาเดียว ซ่ึงไดสงมอบงาน 
งวดสุดทายไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่งานเสร็จจนถึงวันประมูลจางกอสรางพิพาท โดยหาก 
มีขอสงสัย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมไดตามขอ ๑๖๒๔ ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
ดังน้ัน หนังสือรับรองผลงานที่ผูฟองคดีเสนอจึงแสดงถึงผลงานกอสรางที่ถูกตองครบถวน 
ตามเอกสารประมูลจางแลว 
 นอกจากน้ี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีประกาศรายชื่อผู เสนอราคาที่ผาน 
การคัดเลือก ถือเปนการสั่งรับหรือไมรับคําเสนอรับจางในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาหรือ 
ใหสิทธิประโยชน อันเปนคําสั่งทางปกครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๒๕ ประกาศ
ดังกลาวซ่ึงทําเปนหนังสือจึงตองจัดใหมีเหตุผลอยางนอยประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจตามมาตรา ๓๗ 
                                           

๒๔ ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑการซ้ือและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค ซ่ึงอยางนอยประกอบดวยคุณสมบัติของผูคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ  
พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด 

ฯลฯ     ฯลฯ 
 ในการพิจารณาคัดเลือกผูคา คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูคารายใดก็ได 
แตไมอาจใหผูคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลว 
             ๒๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
               ใหการดําเนินการของเจาหนาที่ดังตอไปน้ี เปนคําส่ังทางปกครอง 
               ๑. การดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาหรือใหสิทธิประโยชนในกรณีดังตอไปน้ี 
                   (๑) การส่ังรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปลี่ยน ใหเชา ซ้ือ เชา หรือใหสิทธิประโยชน 
                   (๒) การอนุมัติส่ังซ้ือ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือใหสิทธิประโยชน 
                   (๓) การส่ังยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน 
                   (๔) การส่ังใหเปนผูทิ้งงาน 
               ๒. การใหหรือไมใหทุนการศึกษา      
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วรรคหนึ่ง๒๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตปรากฏวา
ประกาศดังกลาวไมไดจัดใหมีเหตุผลที่ตัดสิทธิผูฟองคดีแตอยางใด โดยภายหลังจากที่ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือสอบถามไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๓ แลว ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ก็ไดมีหนังสือแจงกลับ 
แตเพียงวา ผูฟองคดีไมแนบสําเนาสัญญาจางที่บงชี้ถึงการเปนคูสัญญาโดยตรงตามเอกสาร
ประมูลจาง ซ่ึงเปนการใหเหตุผลที่ไมแนนอนชัดเจน  อีกทั้ง ตามเอกสารประมูลจางไดกําหนด
หลักฐานการเสนอราคาไวเพียงสําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง โดยไมไดระบุวาตองมีสําเนา 
สัญญาจางกอสรางแนบมาดวย การที่ผูฟองคดีไมสงสําเนาสัญญาจางกอสรางจึงไมเปนการฝาฝน
การปฏิบัติตามขอกําหนดในเอกสารการประมูลจางดังกลาวแตอยางใด 
 สําหรับใบยื่นขอเสนอการประมูลจางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ระบุวาผูฟองคดีจะตองกรอกรายการเอกสารที่สงพรอมใบย่ืนขอเสนอการประมูลจาง 
ลงในบัญชีเอกสารใหครบถวนนั้น ใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดังกลาวเปนเอกสารหลัก 
ที่ผูเขาประมูลจางจะตองยื่นอยูแลว จึงไมใชเอกสารท่ีจะตองกรอกลงในบัญชีเอกสารอีก 
แตอยางใด  ดังน้ัน ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือก
เฉพาะในสวนที่ไมมีชื่อผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือก จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย สมควรตองเพิกถอนเสีย 
 เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี 
เสียสิทธิที่จะเขาประมูลงานกอสรางและไมไดรับการพิจารณาจางกอสราง คําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ดังกลาว จึงเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย อันเปนการละเมิดตอผูฟองคดี  ทั้งน้ี  
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงาน 
ตนสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิด
ที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
                                           

๒๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๗ คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย

และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย 
   (๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
   (๒) ขอกฎหมายท่ีอางอิง 
   (๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ของตนไดกระทําในการ 
ปฏิบัติหนาท่ี ในกรณีน้ีผูเสียหายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่ไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๑๑๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนเปนคาซ้ือเอกสารประกวดราคา และคาธรรมเนียมในการออกหนังสือ 
ค้ําประกันใหแกผูฟองคดี สวนคาจางวิศวกรคํานวณราคาคากอสรางและคาดําเนินการน้ัน  
ผูฟองคดีไมมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับคาใชจายดังกลาว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เม่ือวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ ไดกําหนดมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอม 
การเสนอราคางานกอสรางของทางราชการ โดยใหสวนราชการตองมีการประกาศเปดเผย 
ราคากลาง และมีหนาที่ในการคํานวณราคากลาง  ดังนั้น ผูซ้ือแบบการประมูลจึงไมจําเปนตอง
ถอดแบบประมาณราคางานกอสรางใหมแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน
ในสวนนี้  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ เฉพาะในสวนที่ไมมีชื่อผูฟองคดีเปนผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือก โดยใหมีผลยอนหลัง
ไปตั้งแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดี 
เปนเงิน ๑๗,๑๐๒.๕๐ บาท ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๕/๒๕๕๖) 

 

  การที่ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบสําหรับใชเลี้ยงผูตองขัง
ในทัณฑสถานมีขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวา ตองเคยมี
ผลงานการขายหรือสงอาหารดิบเชนเดียวกับรายการที่ทัณฑสถานจัดซื้อและภายใต
วงเงินงบประมาณที่กําหนด ก็เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติหนาที่ของผูเสนอราคา
ภายหลังจัดทําสัญญาวาจะเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสัญญาที่จะจัดทําข้ึน 
ในภายหลังเปนรูปแบบของสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ  
ในทางปฏิบัติผลงานการสงอาหารจึงผันแปรไดตามจํานวนผูตองขัง ผูที่จะเขาประกวดราคา
จึงตองเสนอผลงานที่แสดงให เห็นถึงความสามารถในการสงอาหารดิบไดจริง 
เปนจํานวนมาก  ดังน้ัน จึงเปนความจําเปนที่ทัณฑสถานผูจัดใหมีการประกวดราคา
จะตองยึดถือผลงานที่แทจริงอันแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพหรือความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติตามสัญญาของผูเสนอราคา ไมใชเพียงผลงานตามจํานวนวงเงินในสัญญา 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประกวดราคาที่ตองการจัดหาผูเสนอราคา 
ที่เคยมีประสบการณหรือผลงานในการจัดสงอาหารดิบอยางแทจริง และเพียงพอ 
ตอจํานวนผูตองขัง การที่หนวยงานทางปกครองที่ดําเนินการจัดการประกวดราคา
พิจารณาเห็นวา ผูเสนอราคามีผลงานตามวงเงินจริงนอยกวาผลงานตามวงเงินในสัญญา 
ซึ่งเปนวงเงินที่นอยกวาที่กําหนดในเง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา 
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จึงประกาศใหผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูไมผานการคัดเลือกเปนผูเสนอราคา จึงชอบ
ดวยกฎหมายแลว  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ประกาศ
ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับใชเลี้ยงผูตองขัง โดยกําหนด
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาวา ผูเสนอราคาตองเปนผูเคยมีผลงานการขายหรือสงอาหารดิบ
เชนเดียวกับรายการที่ทัณฑสถานจัดซ้ืออยางนอย ๒ ประเภท ประเภทละไมนอยกวา  
๑๐ รายการ ในสัญญาเดียวกับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแลวในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป  
นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา ในวงเงินสัญญาเดียวไมนอยกวา ๗,๐๑๑,๗๓๒ บาท ซ่ึงคิดเปน
รอยละ ๒๕ ของวงเงินที่ประกวดราคา ผูฟองคดีไดยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคาจํานวน  
๒ ฉบับ ไดแก (๑) เอกสารสัญญาจะซ้ือจะขายเครื่องอาหาร (อาหารดิบเปนรายสิ่ง) แบบราคาคงที่
ไมจํากัดปริมาณ ระหวางผูฟองคดีกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
เปนเงินรวม ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท โดยสถานพินิจฯ อาจสั่งซ้ือจริงมากหรือนอยกวาจํานวน
ประมาณการก็ได และ (๒) หนังสือรับรองผลงานตามหนังสือสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร วาผูฟองคดีไดจัดสงอาหารดิบเปนรายสิ่งสําหรับใชปรุงเลี้ยงเด็กและ
เยาวชนผูถูกควบคุมในศูนยแรกรับเด็กและเยาวชนบานเมตตาและสถานแรกรับเด็กและเยาวชน
หญิงบานปากคลองตลาด ภายในวงเงิน ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท เปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงของ
สัญญาเรียบรอยแลว แตคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการจัดซ้ืออาหารดิบสําหรับ 
ใชเลี้ยงผูตองขังของทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีหนังสือแจงวา ผูฟองคดีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามประกาศประกวดราคา 
เน่ืองจากผลงานที่ผูฟองคดีเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการประมาณการตามสัญญาซ่ึงไดมา
จากผลการจัดซ้ือ สวนการจัดสงและการเบิกจายเงินจะผันแปรไปตามจํานวนเด็กและเยาวชน 
โดยหนังสือรับรองผลงานจะตองระบุจํานวนเงินตามสัญญาและจํานวนเงินตามที่เบิกจาย 
ใหผูขายซึ่งเปนผลงานการขายจริงไวดวย  ทั้งน้ี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดประสานไปยังสถานพินิจฯ 
เพ่ือตรวจสอบจํานวนเงินในการจัดสงอาหารดิบจริงตามสัญญาดังกลาวแลว ไดรับแจงวา 
ผูฟองคดีไดจัดสงอาหารดิบในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕,๑๒๓,๖๘๓.๕๐ บาท 
ผูฟองคดีจึงมีคุณสมบัติไมครบถวนตามประกาศประกวดราคา และไมมีสิทธิเปนผูเสนอราคา  
ตอมา ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัด
ปทุมธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงไดมีการหารือไปยังกรมราชทัณฑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ผลปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ เห็นวา คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคาใชคําวาผลงาน ก็ยอมจะตองพิจารณาจาก
ผลงานที่ขายหรือสงจริง  ดังน้ัน การที่ผูฟองคดีไดทําสัญญาจัดสงอาหารดิบในปงบประมาณ 
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พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนเงินจํานวน ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท แตไดสงจริงเปนเงินจํานวน ๕,๑๒๓,๖๘๓.๕๐ บาท 
ผูฟองคดีจึงมีคุณสมบัติไมครบถวนตามประกาศประกวดราคา และไมมีสิทธิเปนผูเสนอราคาได 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ใหผูฟองคดีไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และใหเพิกถอนการประกวดราคา
ที่พิพาทดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด   
   ขอกําหนดตามประกาศประกวดราคาพิพาทที่กําหนดเกี่ยวกับผลงาน 
การขายหรือสงอาหารดิบของผูเสนอราคา เปนหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูเสนอราคาภายหลังจัดทําสัญญาแลว ประกอบกับการจัดหาอาหารดิบ 
ใหกับทางทัณฑสถานจะจัดทําในรูปแบบของสัญญาจะซ้ือจะขายเครื่องอาหาร (อาหารดิบ 
เปนรายสิ่ง) แบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ในทางปฏิบัติ ผลงานการสงอาหารดิบจริงจึงอาจ 
ผันแปรไดตามจํานวนผูตองขัง ผูที่จะเขาประกวดราคาจึงตองเสนอผลงานที่แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการสงอาหารดิบไดจริงเปนจํานวนมาก ๆ  ดังนั้น การยึดถือผลงานเฉพาะ
จํานวนวงเงินในสัญญาโดยมิไดคํานึงถึงผลงานที่แทจริง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ 
หรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาของผูเสนอราคา ยอมไมตรงกับวัตถุประสงค 
ของการประกวดราคาซื้ออาหารดิบที่ตองการจัดหาผูเสนอราคาที่เคยมีประสบการณหรือผลงาน
ในการจัดสงอาหารดิบมาแลวอยางแทจริงไมนอยกวา ๗,๐๑๑,๗๓๒ บาท (อัตรารอยละ ๒๕ 
ของวงเงินที่ประกวดราคา) เพ่ือมิใหเกิดปญหาในภายหลังหากผูเสนอราคาไมสามารถสงอาหาร
ใหแกทัณฑสถานอยางเพียงพอตอจํานวนผูตองขัง 
  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดยื่นเอกสารเพ่ือประกอบการเสนอราคา
จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก (๑) เอกสารสัญญาจะซ้ือจะขายเครื่องอาหาร (อาหารดิบเปนรายสิ่ง)  
แบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ระหวางผูฟองคดีกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร เปนเงินรวม ๙,๔๕๓,๕๐๐ บาท และ (๒) หนังสือรับรองผลงานตามหนังสือ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร วาผูฟองคดีไดจัดสงอาหารดิบ 
เปนรายสิ่งเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงของสัญญา แตผูฟองคดีไดจัดสงอาหารดิบในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามที่เปนจริงเปนเงินจํานวน ๕,๑๒๓,๖๘๓.๕๐ บาท ผลงานของผูฟองคดี 
จึงเปนผลงานที่กําหนดจํานวนเงินไวนอยกวา ๗,๐๑๑,๗๓๒ บาท ตามขอกําหนดของประกาศ
ประกวดราคา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดีไมผานการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิ 
เสนอราคาจึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๑๙/๒๕๕๗) 
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 ๓.๒ การอนุมัติส่ังซื้อหรอืสั่งจาง 
 

 ๓.๒.๑ การอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจางผูเสนอราคารายอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน
ถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจาง 

   

 กรณีที่ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินพรอมคาธรรมเนียม
จัดประโยชนในที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทยกําหนดใหผูย่ืนซองเสนอโครงการ
ตองเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเปนตัวเงินใหการรถไฟฯ ดวย การที่ผูย่ืนซอง 
เสนอโครงการเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมดังกลาวเปนจํานวนรอยละ  ๓๐  
ของผลกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
โครงการพัฒนาที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา เปนการเสนอผลตอบแทนพิเศษจากผลกําไร 
ที่มีความไมแนนอน โดยหากปใดที่ผูย่ืนซองเสนอโครงการรายดังกลาวไมมีผลกําไร
หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลเลย การรถไฟฯ ก็จะไมไดรับเงินในสวนน้ีเชนกัน  
จึงพิจารณาไมใหคะแนนในสวนของผลตอบแทนพิเศษแกผูย่ืนซองเสนอโครงการ
ดังกลาว แตไดใหคะแนนแกผูย่ืนซองเสนอโครงการรายอ่ืนซึ่งเสนอผลตอบแทนพิเศษ
แบบจายทันทีและแบบจายในอัตราคงที่ซึ่งเปนจํานวนเงินที่แนนอนวาการรถไฟฯ  
จะไดรับ กรณีจึงเปนการใชดุลพินิจใหคะแนนที่เหมาะสมแลว การที่คณะกรรมการ 
การรถไฟแหงประเทศไทยมีมติไมอนุมัติใหผูย่ืนซองเสนอโครงการขางตนไดรับสิทธิ 
การเชาที่ดินในโครงการพัฒนาที่ดินของการรถไฟฯ จึงชอบดวยกฎหมาย  
 สรุปขอเท็จจริง 
 การรถไฟแหงประเทศไทย  (ผูถูกฟองคดีที่  ๑ )  ประกาศเชิญชวน 
เสนอโครงการพัฒนาที่ดิน พรอมคาธรรมเนียมจัดประโยชนในที่ดินของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ผูฟองคดีไดยื่นซองเสนอโครงการดังกลาวโดยเสนอคาธรรมเนียมจัดประโยชนเปนเงิน 
๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผลตอบแทนเพิ่มพิเศษจายใหเปนรายปจํานวนรอยละ ๓๐  
ของผลกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโครงการ 
พัฒนาที่ดินรายงานผลการพิจารณาตอผูวาการรถไฟฟาแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วา 
ผูฟองคดีเสนอผลตอบแทนคาธรรมเนียมจัดประโยชนไมเปนไปตามขอกําหนดของประกาศ 
เชิญชวนฯ เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดเสนอจายในวันลงนามในสัญญา สวนผลตอบแทนพิเศษ 
ก็มีความเปนไปไดคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ใชสอยที่มีพ้ืนที่เล็กมาก มีสวนพ้ืนที่
พาณิชยเพียง ๒ ชั้น พ้ืนที่จอดรถนอยที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับรายอ่ืน  อีกทั้ง แผนการเงิน
เปนไปไดนอยเพราะพื้นที่กอใหเกิดรายไดต่ํา หากไมมีผลกําไรผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็จะไมไดรับ 
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สวนแบง คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ไดพิจารณาใหคะแนนสําหรับผลตอบแทน 
ทางการเงิน มูลคาและรูปแบบโครงการ ความเปนไปไดทางการเงินและแผนงาน และผลตอบแทน
พิเศษ ตามลําดับ และมีมติใหบริษัท จ. ซ่ึงเปนผูได รับคะแนนสูงสุดและปฏิบัติถูกตอง 
ตามเง่ือนไขในประกาศเชิญชวนฯ เปนผูไดรับสิทธิดําเนินโครงการพัฒนาที่ดินของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ดังกลาว สวนผูฟองคดีน้ัน คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เห็นวา เสนอผลตอบแทน
พิเศษผิดไปจากขอกําหนดของประกาศเชิญชวนฯ จึงไดคะแนน ๐ คะแนน  ตอมา ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท จ. เปนผูไดรับสิทธิการเชาที่ดินและไดทําสัญญาเชาที่ดินกับ 
บริษัท จ. ดังกลาว ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังขางตนตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มิไดแจงผลการพิจารณาแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่อนุมัติใหบริษัท จ. เปนผูไดรับสิทธิการเชาที่ดิน และขอให
ผูฟองคดีไดรับสิทธิการเชาที่ดิน หากไมไดก็ขอใหชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี    
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 โดยที่ประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินที่พิพาทมีขอกําหนดให 
ผูยื่นซองเสนอโครงการตองเสนอผลตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมนอกเหนือจากคาธรรมเนียม 
จัดประโยชนและคาเชาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนตัวเงิน เชน แบงจากรายไดหรือกําไร ประกอบกับ 
บันทึกการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ หัวหนากองนิติกรรมสัญญาและรายได 
ฝายบริหารทรัพยสินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชี้แจงตอบคําถามของผูฟองคดี ปรากฏวา 
ผลตอบแทนพิเศษจะชําระในวันลงนามในสัญญาเลยหรือไมอยูที่วิธีการที่บริษัทเสนอ เชน  
หากเสนอชําระในวันลงนามในสัญญาก็ตองชําระในวันลงนามในสัญญา หากเสนออีก ๕ ป 
ขางหนา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็จะเรียกเก็บในอีก ๕ ปขางหนาเชนเดียวกัน กรณีจึงเห็นไดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดกําหนดบังคับใหผูยื่นซองเสนอโครงการตองชําระผลตอบแทนพิเศษ 
เปนเงินในวันลงนามในสัญญาเชาเทาน้ัน แตสามารถชําระภายหลังไดแลวแตขอเสนอ 
ของแตละบริษัท  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังกําหนดใหเสนอผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม 
เปนเงินโดยแบงจากกําไรก็ได  ดังน้ัน การท่ีผูฟองคดีเสนอผลตอบแทนเพิ่มพิเศษโดยมี
รายละเอียดเพ่ิมเติมวาเปนผลตอบแทนพิเศษของกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว  
จึงเปนการเสนอถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอกําหนดของประกาศท่ีพิพาท 
                         อยางไรก็ตาม การที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ พิจารณา 
คําเสนอของผูฟองคดีในสวนของผลตอบแทนพิเศษแลวเห็นวา การที่ผูฟองคดีเสนอจาย
ผลตอบแทนพิเศษเปนรายปในอัตรารอยละ ๓๐ ของผลกําไรหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 
แลวน้ัน เปนการเสนอผลตอบแทนพิเศษจากผลกําไรที่มีความไมแนนอนวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะไดรับผลตอบแทนพิเศษเปนเงินหรือไม เพียงใด โดยหากปใดผูฟองคดีไมมีผลกําไรหลังจาก 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๒๓ 
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หักภาษีเงินไดนิติบุคคล ก็จะสงผลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดรับสวนแบงเปนผลตอบแทนพิเศษดวย 
จึงพิจารณาใหคะแนนผูฟองคดีในสวนของผลตอบแทนพิเศษน้ี ๐ คะแนน สวนผูเขารวม 
เสนอโครงการอ่ืนอีก ๒ ราย รายหน่ึงเสนอคาตอบแทนพิเศษแบบจายทันที ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไดรับคะแนน ๖.๕๐ คะแนน อีกรายหน่ึงเสนอใหคาตอบแทนพิเศษปละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เปนเวลา ๓๐ ป รวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดรับคะแนน ๑๐ คะแนน กรณีเปนการใชดุลพินิจ 
ในการใหคะแนนลดหลั่นตามจํานวนเงินมากนอยตามแตละบริษัทเสนอ อันเปนการใชดุลพินิจ 
โดยชอบดวยประกาศเชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินแลว คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีไดรับสิทธิการเชาที่ดินในโครงการพิพาท จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยประกาศ
ดังกลาว และไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมตองรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๖/๒๕๕๕) 
 

 กรณีที่ผูเสนอราคามีขอสงสัยเก่ียวกับความนาเชื่อถือในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ซึ่งหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี
การประกวดราคาไดใหโอกาสในการแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความนาเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑแลว แตก็ยังไมสามารถพิสูจนใหเห็นไดวาผลิตภัณฑตามที่เสนอไดมาตรฐาน
ตามที่หนวยงานทางปกครองกําหนด แมจะเปนผูเสนอราคาต่ําสุด แตหนวยงานทางปกครอง
ก็มีอํานาจที่จะไมอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจางจากผูเสนอราคาดังกลาว และอาจมีคําสั่งอนุมัติ
ส่ังซื้อหรือสั่งจางจากผูเสนอราคาต่ําเปนอันดับรองลงมาซึ่งมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน
ตามประกาศประกวดราคาได 
 สรุปขอเท็จจริง 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาซื้อ
รถบรรทุกติดตั้งเครนกระเชา ขนาด ๔ ตัน ๖ ลอ จํานวน ๖๙ คัน โดยกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับ
คุณสมบัติของเครนกระเชาวาจะตองเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ โดยตองจัดสง
เอกสารการทดสอบ (Type Test Report) หรือเอกสารรับรองผลการทดสอบ (Test Certificate) 
รวมทั้งการทํางานของ Upper Boom และ Lower Boom ผูฟองคดีเขารวมเสนอราคาโดยไดสง
เอกสารรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑที่ออกโดยสถาบันของประเทศอังกฤษ และระบุวา 
ไดเคยสงผลิตภัณฑเดียวกันน้ีไปจําหนายที่ประเทศเม็กซิโก คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เห็นวาผลิตภัณฑของผูฟองคดีมีรายละเอียดถูกตองตามขอกําหนดและ 
เสนอราคาต่ําสุด จึงมีมติอนุมัติใหจัดซ้ือผลิตภัณฑจากผูฟองคดี แตในระหวางรอการลงนาม 
ตามสัญญา ผูเสนอราคารายอ่ืนรองเรียนวาผูออกเอกสารรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ 
ของผูฟองคดีไมมีคุณสมบัติในการออกเอกสาร และผูฟองคดีไมเคยสงผลิตภัณฑตามที่ระบุ 



 
 
๑๑๒๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปจําหนายที่ประเทศเม็กซิโกแตอยางใด โดยผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
ปรากฏวา มีปญหาเก่ียวกับความนาเชื่อถือของผู รับรองเอกสารการทดสอบจริงตามที่มี 
การรองเรียน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดแจงใหผูฟองคดีสงเอกสารการทดสอบมาพิจารณาใหม  
แตผูฟองคดีสงเพียงเอกสารการทดสอบดานไฟฟาและการใชงานโดยทั่วไป โดยไมมีการรับรองวา
เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ จากสถาบันที่นาเชื่อถือ และไมมีการยืนยันวา
ผลิตภัณฑดังกลาวมีคุณภาพและมาตรฐานตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จึงมีมติใหเพิกถอนมติเดิมที่อนุมัติใหจัดซ้ือผลิตภัณฑจากผูฟองคดี และมีมติใหจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผูเสนอราคาต่ําเปนลําดับสองซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนแทน ผูฟองคดีเห็นวา 
เครนกระเชาของผูฟองคดีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดในประกาศประกวดราคา  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่อนุมัติให
จัดซ้ือผลิตภัณฑจากผูเสนอราคาต่ําเปนลําดับที่ ๒ ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครนกระเชา
ตามประกาศประกวดราคาไววาจะตองเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ แมผูฟองคดี
จะเปนผูเสนอราคาต่ําสุด แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มีปญหาเก่ียวกับความนาเชื่อถือเก่ียวกับ
คุณสมบัติของผู รับรองเอกสารผลการทดสอบผลิตภัณฑที่ผูฟองคดีเสนอ โดยผู รับรอง 
ผลการทดสอบการดัดแปลงผลิตภัณฑของผูฟองคดีไมไดจดทะเบียนกับหนวยงานรับจดทะเบียน
นิติบุคคลของประเทศอังกฤษ (Company House) ตามที่ผูฟองคดีระบุในเอกสารเสนอราคา  
และชุดกระเชาที่ผูฟองคดีอางวาเคยจําหนายไปยังประเทศเม็กซิโกก็ไมใชรุนเดียวกับที่ผูฟองคดี
เสนอราคา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีจัดสงเอกสารการทดสอบผลิตภัณฑ 
จากสถาบันที่นาเชื่อถือเพ่ือประกอบการพิจารณาใหมแลว แตผูฟองคดีก็ไมไดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือยืนยันวาผลิตภัณฑที่เสนอมีคุณสมบัติไดมาตรฐาน ANSI A 
๙๒.๒ ตามเง่ือนไขของประกาศประกวดราคา คงยื่นเพียงเอกสารการทดสอบดานไฟฟาและ 
การใชงานทั่วไปเทาน้ัน เปนเหตุใหผลิตภัณฑที่ผูฟองคดีเสนอราคาไมถูกตองตามประกาศ
ประกวดราคา ซ่ึงขอ ๕๔ (๒) วรรคสอง๒๘ ของขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการซื้อ 

                                           
 ๒๘ ขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ขอ ๕๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนาที่ดังน้ี 

ฯลฯ     ฯลฯ 
  (๒) พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลว ตาม (๑) ซ่ึงมีคุณภาพคุณสมบัติ 
เปนประโยชนตอการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวเสนอใหซ้ือจากผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวแลวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๒๕ 
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พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา ในกรณีที่พัสดุไมอยูในหลักเกณฑและคุณภาพตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตองการ ถาเห็นสมควร ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาขอซื้อจากผูเสนอราคา
ถัดไป ประกอบกับขอ ๑๕ ของเง่ือนไขการประกวดราคา กําหนดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงวนไว
ซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได โดยคํานึงถึง
ประโยชนหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของผูถูกฟองคดีที่ ๑ หรือกฎหมายใด ๆ ที่เก่ียวของ
เปนสําคัญ  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหเพิกถอนมติเดิมที่อนุมัติใหจัดซ้ือผลิตภัณฑ
ของผูฟองคดีซ่ึงเปนผูเสนอราคาต่ําสุด และมีมติอนุมัติใหจัดซ้ือผลิตภัณฑจากผูเสนอราคาต่ําสุด
ลําดับที่สองซึ่งเสนอผลิตภัณฑที่มีเอกสารรับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ANSI A ๙๒.๒ 
ถูกตองตามเง่ือนไขประกาศประกวดราคา จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/๒๕๕๖) 

 

 การกําหนดใหผูมีอาชีพรับจางที่สอบราคาจางตองมีผลงานกอสราง
ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง ก็เพื่อใหไดตัวผู รับจางที่มีประสบการณ 
ของงานกอสรางในประเภทเดียวกัน และคํานึงถึงมูลคาของราคาคางานที่ผูรับจาง 
เคยดําเนินการมาแลว โดยผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางน้ัน 
หมายถึงผลงานที่มีลักษณะเปนการกอสรางโดยมีเครื่องมือเครื่องใชตลอดจนอุปกรณ
การกอสรางและวิธีการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน แตมิไดหมายความวาจะตองเปน
การดําเนินการที่เหมือนกันทุกประการ เพียงแตแบงออกไปเปนพวกเดียวกันหรืออยูใน
กลุมเดียวกัน ก็ถือไดวาเปนการกอสรางประเภทเดียวกันได 
                             เม่ืองานที่ประกาศสอบราคาจางเปนโครงการกอสรางกําแพงก้ันดิน
สองฝงหวยสาธารณะ ซึ่งจัดอยูในความหมายของงานกอสรางประเภทงานกอสรางทาง
ตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี  อีกทั้ง  
การแบงกลุมประเภทของงานกอสรางทางก็จัดแบงไวในประเภทเดียวกับงานกอสราง
สะพานและทอเหลี่ยม จึงถือไดวาเปนงานกอสรางประเภทเดียวกัน การที่ผูเสนอราคา 
นําผลงานการกอสรางทางซึ่งมีวงเงินกอสรางไมนอยกวาที่กําหนดไวในประกาศสอบราคา
มาประกอบการเสนอราคา จึงถือไมไดวาผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูขาดคุณสมบัติ 

                                                                                                                         
  ตามปกติคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาควรเสนอขอซ้ือจากผูเสนอราคาต่ําสุด แตในกรณีที่พัสดุ 
ไมอยูในหลักเกณฑและคุณภาพตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคตองการ ถาเห็นสมควร ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ขอซ้ือจากผูเสนอราคาถัดไป 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ประกาศผลการคัดเลือกใหผูเสนอราคาขางตนเปนผูไดรับ
การคัดเลือกในการสอบราคา จึงชอบดวยกฎหมายแลว  
                    สรุปขอเท็จจริง 
               เทศบาลตําบลทาขาม (ผูถูกฟองคดี) ประกาศสอบราคาจางกอสรางกําแพง
ก้ันดินสองฝงหวยสาธารณะ ปรากฏวามีผูยื่นซองสอบราคาจํานวน ๒ ราย คือ หางหุนสวนจํากัด ป. 
และผูฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดมีประกาศใหหางหุนสวนจํากัด ป.  
เปนผูไดรับคัดเลือก  และตอมาผูถูกฟองคดีไดทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด ป. ทํางาน
กอสรางกําแพงกั้นดินสองฝงหวยสาธารณะตามประกาศสอบราคาดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวา 
การพิจารณาผลการสอบราคาของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เน่ืองจากหางหุนสวนจํากัด ป. ขาดคุณสมบัติของผูเสนอราคา โดยไดเสนอผลงานกอสราง
ประเภทงานทางซึ่งไมตรงกับผลงานกอสรางตามประกาศสอบราคา ขอ ๑ ที่ตองใชผลงาน
กอสรางประเภทสะพานหรือทอเหลี่ยม สวนผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศ 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาวกลับไมไดรับพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งยกเลิกประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกขางตน    
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
                    การกําหนดใหผู มีอาชีพรับจางที่สอบราคาจางตองมีผลงานกอสราง 
ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง เปนขอความตามแนวทางที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ไดแจงเวียนตัวอยางเอกสารประกวดราคาจาง เพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ ถือเปนแนวปฏิบัติ  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดตัวผูรับจางที่มีประสบการณของงานกอสรางในประเภทเดียวกัน  
และคํานึงถึงมูลคาของราคาคางานที่ผูรับจางเคยดําเนินการมาแลวดวย ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดนํา
ขอความดังกลาวมาระบุไวในเอกสารประกาศสอบราคาจางที่พิพาทดวย  ทั้งน้ี คําวา “ผลงาน
กอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง” หมายถึง ผลงานที่มีลักษณะเปนการกอสราง
โดยมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดจนอุปกรณการกอสรางและวิธีการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 
แตมิไดหมายความวาเม่ือเปนประเภทเดียวกันแลวจะตองเปนการดําเนินการที่เหมือนกัน 
ทุกประการ เพียงแตแบงออกไปเปนพวกเดียวกันหรืออยูในกลุมเดียวกัน ก็ถือไดวาเปนการกอสราง
ในประเภทเดียวกันได  
               นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เห็นชอบ
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และกระทรวงการคลัง
ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ 
การกําหนดราคากลางงานกอสราง แจงเวียนไปยังผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี 
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อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานอิสระ และหัวหนารัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ 
เพ่ือแจงใหหนวยงานในสังกัดและเจาหนาที่ที่เก่ียวของถือเปนหลักปฏิบัติตอไป ผูถูกฟองคดี 
ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูภายใตการกํากับดูแลของราชการบริหารสวนกลาง 
ยอมตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวดวย ซ่ึงตามเอกสารหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
ดังกลาว ไดจําแนกงานกอสรางของทางราชการออกเปน ๓ ประเภท ไดแก งานกอสรางอาคาร 
งานกอสรางทาง สะพานและทอเหลี่ยม และงานกอสรางชลประทาน รวมทั้งไดกําหนด
ความหมายและขอบเขตของงานกอสรางแตละประเภทไว โดยงานกอสรางทาง หมายถึง  
การกอสราง การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหรือถนน ซ่ึงจัดไวเพ่ือประโยชน 
ในการจราจรสาธารณะทางบก ไมวาในระดับพ้ืนดิน ใตหรือเหนือพ้ืนดิน หรือใตหรือเหนือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน นอกจากทางรถไฟ และใหหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด 
ทอกลม รางระบายน้ํา รองนํ้า กําแพงกันดิน เขื่อน ร้ัว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ  
ปายจราจร เคร่ืองหมาย เคร่ืองสัญญาณไฟฟา เคร่ืองแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร 
ที่พักริมทางและอาคารหรือสิ่งอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่มีอยู หรือที่ไดจัดไวใน 
เขตทางหลวงและเพื่อใชประโยชนแกงานทางหรือผูใชทางหลวงนั้น จึงเห็นไดวา งานกอสรางทาง 
หมายความรวมถึง รางระบายน้ํา รองนํ้า กําแพงกันดิน หรือสิ่งอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทาง 
บรรดาที่มีอยูหรือที่ไดจัดไวในเขตทางหลวง หรือเพ่ือประโยชนแกงานทางหรือผูใชทางหลวง 
น้ันดวย ซ่ึงแมความหมายและขอบเขตของงานกอสรางดังกลาวจะกําหนดขึ้นเพ่ือใชเปนหลักเกณฑ
การคํานวณราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม มิไดกําหนดขึ้นเพ่ือเปนหลักเกณฑ
สําหรับการกอสรางโดยตรง และมิไดเปนการกําหนดนิยามโดยกฎหมาย ที่จะมีผลผูกพันให 
ตองถือตามหรือมีสภาพบังคับดังเชนกฎหมายก็ตาม แตหลักเกณฑดังกลาวกําหนดขึ้นเพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองที่เก่ียวกับการคํานวณราคากลาง 
งานกอสราง จึงสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาความหมายของถอยคําตามประกาศ 
สอบราคาจางของผูถูกฟองคดีไดวามีเจตนารมณในการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไว
อยางไร เน่ืองจากเปนกรณีที่มีความเก่ียวของและใกลเคียงกัน  
               ดังน้ัน เม่ืองานที่ผูถูกฟองคดีประกาศสอบราคาจางเปนโครงการกอสราง
กําแพงกั้นดินสองฝงหวยสาธารณะซึ่งจัดอยูในความหมายของงานกอสรางประเภทงานกอสรางทาง
ตามหลักเกณฑประกอบมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาว  อีกทั้ง การแบงกลุมประเภทของงาน
กอสรางทางก็จัดแบงไวในประเภทเดียวกับงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม จึงถือไดวา 
เปนงานกอสรางประเภทเดียวกัน การท่ีหางหุนสวนจํากัด ป. นําผลงานการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กอันเปนผลงานประเภทงานกอสรางและมีวงเงินไมนอยกวาวงเงินตามประกาศ
สอบราคามาประกอบการเสนอราคาตอผูถูกฟองคดี จึงถือไมไดวาเปนผูขาดคุณสมบัติการเปน 
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ผู มีสิทธิเสนอราคา ประกอบกับงานกอสรางตามประกาศสอบราคามีลักษณะเปนงาน 
คอนกรีตเสริมเหล็กเชนเดียวกับงานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่หางหุนสวนจํากัด ป. 
นํามาเสนอเปนผลงาน เม่ือคณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
อันเปนการปฏิบัติตามขอ ๓๕๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ แลว การที่ผูถูกฟองคดีมีประกาศใหหางหุนสวนจํากัด ป. 
เปนผูไดรับการคัดเลือกในการสอบราคา จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๐/๒๕๕๖) 

 

 ๓.๒.๒ การไมอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจางผูเสนอราคาซึ่งมิไดเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจางในสวนที่เปนสาระสําคัญ
และไมทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

 

 ระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนดใหผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองไมเปน 
ผูมีผลประโยชนรวมกัน กลาวคือ จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองาน
ใหแกสวนราชการในคราวเดียวกัน  ดังน้ัน กรณีที่สามีภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย 

                                           
                 ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  
                 ขอ ๓๕ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ ดังน้ี 
 (๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย 
โดยเปดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวให
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 
                 (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด  
แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  
                 (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผู เสนอราคาที่ ถูกตองตาม (๒) ที่ มีคุณภาพและคุณสมบัติ 
เปนประโยชนตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 
  ในกรณีที่ ผู เสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถ่ินในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 
  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธี 
ยื่นซองเสนอราคา 
  ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือหรือจาง 
ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๓๖ 
 (๔) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา 
เพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 
 (๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูส่ังซ้ือ 
หรือผูส่ังจางเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตางฝายตางเขาเสนอราคาในนามของตนเองในการเสนอราคาคราวเดียวกัน จึงถือเปน
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธกันในเชิงบริหารเขาขายการเปนผูมีผลประโยชน
รวมกัน ซึ่งหนวยงานทางปกครองตองตัดผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันน้ัน 
ออกจากการเปนผูเสนอราคา การที่หนวยงานทางปกครองมิไดดําเนินการดังกลาว  
แตกลับมีคําสั่งรับคําเสนอจากผูเสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติขางตน จึงเปนการออกคําสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ) ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดไมและ 
วัสดุเกาตาง ๆ ที่ไดจากการรื้อถอนบานพักขาราชการ ผลปรากฏวานาย ส. ซ่ึงเปนผูประกอบการ
พาณิชยกิจ ซ้ือ-ขายไมเรือนเกา โดยมีชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจวา “สิงหาคาไม”  
เปนผูชนะการประมูลและไดรับอนุมัติใหเขาทําสัญญา แตผูฟองคดีซ่ึงเขารวมเสนอราคาเห็นวา
การประมูลดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากนาย ส. ผูเสนอราคาลําดับที่ ๒ ซ่ึงชนะ 
การประมูล กับนาง ป. ผูเสนอราคาลําดับที่ ๖ เปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย จึงเปน 
ผูมีผลประโยชนรวมกัน นาย ส. จึงเปนผูขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของนาย ส. ดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคง
ยืนยันอนุมัติใหนาย ส. เปนผูชนะการประมูล ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนการทําสัญญาระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับนาย ส. ผูชนะการประมูล 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยท่ีประกาศประมูลราคาที่พิพาทมีขอกําหนดวา ผูมีสิทธิเสนอราคา 
จะตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ณ วันประกาศการประมูลราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประมูลราคาคร้ังนี้ ประกอบกับขอ ๕๓๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

                                           
 ๓๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ขอ ๕ ในระเบียบน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการ 
ซ้ือพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบ
และควบคุมงานใหแกสวนราชการใด เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการน้ันในคราวเดียวกัน 



 
 
๑๑๓๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ว าดวยการพัสดุ  พ .ศ .  ๒๕๓๕  ซ่ึ งแก ไขเ พ่ิมเติมโดยระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดนิยาม “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน”  
ไววา ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ 
หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแก 
สวนราชการใดเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  ดังน้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา นาย ส. และนาง ป. ไดยื่นซองประมูลราคาแยกตางหากจากกัน 
จึงถือไดวาบุคคลทั้งสองดังกลาวตางเปนผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ ซ้ือ-ขาย  
ไมเรือนเกาของตนเอง ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา แตโดยที่บุคคลทั้งสองเปนสามีภรรยาโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย  ดังนั้น การที่นาย ส. ซ่ึงเปนคูสมรสของนาง ป. เปนผูมีอํานาจในการดําเนินงาน
ในพาณิชยกิจ “สิงหาคาไม” จึงตองถือวานาง ป. เปนผูมีอํานาจในการดําเนินงานในพาณิชยกิจ
ดังกลาวดวย และในทางกลับกัน การที่นาง ป. ซ่ึงเปนคูสมรสของนาย ส. เปนผูมีอํานาจ 
ในการดําเนินงานในพาณิชยกิจอีกแหงหน่ึง ก็ตองถือวานาย ส. เปนผูมีอํานาจในพาณิชยกิจ
ดังกลาวดวย นาย ส. และนาง ป. จึงเปนบุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร เขาขาย
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาอ่ืนที่เขาเสนอราคา
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในคราวเดียวกัน จึงเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ตามนัย 
บทนิยาม “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” ในขอ ๕ ดังที่กลาวขางตน และขาดคุณสมบัติ 
ที่จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคา คณะกรรมการเปดซองประมูลราคาขายทอดตลาดและพิจารณา 
ผลการประมูลราคาชอบที่จะตัดรายชื่อนาย ส. และนาง ป. ออกจากการเปนผูเสนอราคา  
พรอมทั้งแจงใหบุคคลทั้งสองทราบ แลวดําเนินการเปดซองประมูลราคาแตเฉพาะของผูเสนอราคา 
ที่มีคุณสมบัติที่จะเสนอราคาได การที่คณะกรรมการเปดซองประมูลราคาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู เสนอราคาทั้งสองแลวเห็นวาเปนผู มีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไข และเห็นวานาย ส.  
เปนผูยื่นซองประมูลราคาที่เปนประโยชนตอทางราชการมากที่สุดและเหมาะสมที่จะไดรับ 
การประมูล จึงเปนการดําเนินการประมูลราคาและพิจารณาผลการประมูลราคาที่ไมชอบ 
                                                                                                                         

 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก การที่ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 (๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ 
ในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการ
กิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการน้ัน 
ในคราวเดียวกัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๓๑ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยกฎหมาย  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งรับคําเสนอซื้อไมและวัสดุเกาที่ไดจากการ
ร้ือถอนบานพักขาราชการของนาย ส. และไดทําสัญญาซ้ือขายกับนาย ส. ตามที่คณะกรรมการ
เปดซองประมูลราคาฯ เสนอ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย แมตอมาจะปรากฏวา
นาย ส. ไดขายสิทธิในการรื้อถอนบานพักขาราชการใหบุคคลอ่ืนเขาดําเนินการ ก็มิไดมีผลทําให
ความสัมพันธกันในเชิงบริหารของนาย ส. และนาง ป. ซ่ึงเขาขายเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ในคราวเดียวกันเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด 
   สําหรับคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับในคดีน้ีน้ัน แมผูฟองคดีจะมิได 
มีคําขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งรับคําเสนอซ้ือไมและวัสดุเกาที่ไดจาก 
การรื้อถอนบานพักขาราชการของนาย ส . โดยชัดแจง คงมีแตคําขอใหศาลเพิกถอน 
การทําสัญญาซ้ือขายไมและวัสดุเกาจากการร้ือถอนบานพักขาราชการระหวางผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
กับนาย ส. เทาน้ัน แตเม่ือไดพิจารณาคําบรรยายฟองโดยตลอดแลว เปนที่เห็นไดวาผูฟองคดี 
มีเจตนาอันแทจริงที่จะขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังรับคําเสนอดังกลาว เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําสั่งรับคําเสนอของตนแทน และทําสัญญาดังกลาวกับตนตอไปน่ันเอง การที่ศาลพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายขางตน จึงไมเปนการพิพากษาหรือ 
ทําคําสั่งใหสิ่งใด ๆ เกินไปกวาหรือนอกจากท่ีปรากฏในคําฟอง  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งรับคําเสนอซื้อไมและวัสดุเกาที่ไดจากการร้ือถอนบานพักขาราชการ
ของนาย ส. โดยใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่มีคําส่ังดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๒๖/๒๕๕๖) 

 

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจาง 

  

 ระเบียบวาดวยการพัสดุเปนกฎเกณฑที่กําหนดข้ึนเพื่อใหการจัดซื้อและจัดจาง
ของทางราชการมีเอกภาพในการดําเนินการ เปดเผย โปรงใส และใหความเปนธรรม 
แกเอกชนผูเสนอราคาอยางเทาเทียมกัน โดยในการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หากปรากฏวา
ราคาของผูเสนอราคารายท่ีหนวยงานทางปกครองเห็นสมควรซื้อยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ 
ระเบียบวาดวยการพัสดุดังกลาวกําหนดใหหนวยงานทางปกครองเรียกผูเสนอราคา 
มาเจรจาตอรองเพ่ือใหราคาที่เสนอขายต่ํากวาราคาประเมินหรือสูงกวาราคาประเมิน 
ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะจัดซื้อได  ดังน้ัน ในกรณีที่ผูเสนอราคาไดปฏิบัติถูกตอง
ตามเงื่อนไขของประกาศสอบราคา และเปนผูเสนอราคาต่ําสุดแตเสนอราคาสูงกวา 
 



 
 
๑๑๓๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ราคาประเมินรอยละสิบ หนวยงานทางปกครองจึงชอบที่จะเรียกผูเสนอราคารายน้ัน 
มาเจรจาตอรองเพ่ือใหราคาที่เสนอขายต่ํากวาราคาประเมินหรือสูงกวาราคาประเมิน 
ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะจัดซื้อ การที่หนวยงานทางปกครองไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบดังกลาว แตกลับมีคําสั่งยกเลิกการสอบราคาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร จึงเปน 
การดําเนินการที่ขัดกับระเบียบวาดวยการพัสดุ การยกเลิกการสอบราคาจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 การรถไฟแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาซื้อตลับลูกปนสําหรับ
รถดีเซลราง จํานวน ๒ รายการ โดยกําหนดเง่ือนไขวาตองเปนผลิตภัณฑของแท หรือผลิตภัณฑ
ยี่หอที่กําหนด หรือยี่หออ่ืนใดที่มีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา และหากจะเสนอผลิตภัณฑยี่หออ่ืน
ตองแจงเครื่องหมายของผูผลิตและหมายเลขรุน (Part No.) ประกอบดวย ผลการเปดซองสอบราคา 
รายการที่ ๑ ปรากฏวามีผูเสนอราคารายเดียวและเสนอราคาสูงกวาราคาประเมินรอยละ ๔๐๕.๔๐ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงที่ ๕ ซ่ึงเปนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา จึงเห็นสมควรไมรับซ้ือจาก 
ผูเสนอราคาดังกลาว สวนรายการที่ ๒ มีผูเสนอราคา ๒ ราย คือ บริษัท พ. เสนอราคาผลิตภัณฑ
ของแทสูงกวาราคาประเมินรอยละ ๘๕.๗๙ และผูฟองคดีเสนอผลิตภัณฑยี่หออ่ืนแตกตางไปจาก
ประกาศประกวดราคา โดยเสนอราคาต่ําสุด แตสูงกวาราคาประเมินรอยละสิบ คณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาเห็นวาผูฟองคดีไมมีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาสามารถใชผลิตภัณฑดังกลาว
ทดแทนผลิตภัณฑของแทได โดยจะไมเกิดการชํารุดตลอดอายุการใชงาน ๔ ป หรือเกิน ๑ ลาน
กิโลเมตร ประกอบกับผูเสนอราคาทั้งสองรายการเสนอราคาสูงกวาราคาประเมินรอยละสิบ  
จึงเสนอความเห็นตอนาย ก. (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ผูมีอํานาจใหมีคําส่ังยกเลิกการสอบราคา 
เพ่ือดําเนินการสอบราคาใหม ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอนุมัติใหยกเลิกการสอบราคาตามที่
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเสนอ ผูฟองคดีเห็นวาการยกเลิกการสอบราคาไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงมีหนังสืออุทธรณคําส่ังยกเลิกการสอบราคาดังกลาว แตไมไดรับแจงผล 
การพิจารณา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งยกเลิกการสอบราคา
ของผูถูกฟองคดีทั้งหา และใหผูถูกฟองคดีทั้งหาดําเนินการตอไปตามขั้นตอนของระเบียบ 
วาดวยการพัสดุของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนกฎเกณฑ 
ที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหการจัดซ้ือและจัดจางของทางราชการมีเอกภาพในการดําเนินการ เปดเผย 
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โปรงใส และใหความเปนธรรมแกเอกชนผูเสนอราคาอยางเทาเทียมกัน โดยขอ ๔๙ (๑)๓๑  
ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา การซ้ือโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อยังสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือ ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
เรียกผูเสนอราคารายน้ันมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้นยอมลดราคา
แลวราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือหรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบ
ของวงเงินที่จะซ้ือ หรือตอรองแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะซ้ือน้ัน 
ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือ ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซ้ือ
จากผูเสนอราคารายนั้น  เม่ือปรากฏวากรณีน้ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไมไดเรียก 
ผูฟองคดีมาตอรองราคาในสวนรายการที่ ๒ แตไดเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เห็นสมควรไมรับซ้ือสินคาของผูฟองคดีดวยเหตุวาผูฟองคดีเสนอราคาสูงกวาราคาประเมิน 
รอยละสิบ จึงเปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๔๙ ของระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย
ดังกลาว เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งยกเลิกการสอบราคาในสวนรายการที่ ๒ ตามความเห็น
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งหาอางวา กรณีไมตองดําเนินการตามขอ ๔๙ ของระเบียบ
การรถไฟแหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุฯ เพราะสินคาของผูฟองคดีไมไดคุณภาพ หากรับซ้ือไว
จะเสี่ยงตอความเสียหายกับอุปกรณอ่ืนที่ตองทํางานตอเน่ืองกัน เน่ืองจากผูฟองคดีไมมีหลักฐาน
แสดงวาผลิตภัณฑที่เสนอมีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวาผลิตภัณฑของแท ประกอบกับผูฟองคดี
รับประกันการใชงานตลับลูกปนตอเน่ืองเพียง ๓๐ วัน แสดงวาตลับลูกปนที่ผูฟองคดีเสนอขาย
ไมมีคุณภาพเทียบเทาของแทที่ผูฟองคดีจะตองรับรองไดวาจะไมชํารุดตลอดอายุการใชงาน ๔ ป 
หรือเกิน ๑ ลานกิโลเมตร  อีกทั้ง ผูฟองคดีไมไดแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑดังกลาวผลิตมาจาก
วัสดุชนิดหรือประเภทใด จะใชไดดีหรือไมเม่ือตองประกอบเขากับอุปกรณตัวอ่ืน  นอกจากน้ี 
ตลับลูกปนที่ผูฟองคดีเสนอขายไมแจงเคร่ืองหมายของผูผลิตและหมายเลขรุน (Part No.)  
ไวที่ตลับลูกปน แตแจงไวที่กลอง ซ่ึงอาจเกิดการทําเลียนแบบหรือทําปลอมที่พิสูจนไดยาก   
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาประกาศสอบราคาที่พิพาทแลวเห็นไดวา ประกาศสอบราคาดังกลาว

                                           
 ๓๑ ระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๔๙ การซ้ือโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือยังสูงกวา
วงเงินที่จะซ้ือ ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
 (๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาแลวราคา 
ที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซ้ือหรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือ หรือตอรองแลว 
ไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะซ้ือน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือ ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคา 
ที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซ้ือจากผูเสนอราคารายน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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กําหนดเง่ือนไขในกรณีผูเสนอราคาเสนอผลิตภัณฑยี่หออ่ืนที่ไมใชผลิตภัณฑของแท โดยให 
ผูเสนอราคาตองแจงเครื่องหมายของผูผลิตและหมายเลขรุน (Part No.) แตมิไดกําหนดใหตอง 
มีหนังสือรับรองจากผูผลิตวาสามารถใชผลิตภัณฑดังกลาวแทนผลิตภัณฑของแทได และไมได
กําหนดใหตองแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑที่เสนอขายจะตองใชไดดีกับอุปกรณอ่ืนโดยจะไมเกิด
การชํารุดตลอดอายุการใชงาน ๔ ป หรือเกิน ๑ ลานกิโลเมตร สวนกรณีเคร่ืองหมายของผูผลิต
และหมายเลขรุนของตัวตลับลูกปนน้ัน เม่ือประกาศสอบราคากําหนดเพียงใหผูเสนอผลิตภัณฑ
ยี่หออ่ืนตองแจงเครื่องหมายของผูผลิตและหมายเลขรุน (Part No.) โดยมิไดกําหนดใหตอง 
มีเคร่ืองหมายผูผลิตและหมายเลขรุนประทับอยูที่ตัวตลับลูกปน และกรณีน้ีผูฟองคดีไดแจง
เคร่ืองหมายของผูผลิตและหมายเลขรุนของผลิตภัณฑมาพรอมกับเอกสารทางเทคนิค 
และตัวอยางตลับลูกปนที่เสนอมาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๕ รวมทั้งไดมีหนังสือ
ชี้แจงวาตลับลูกปนรุนดังกลาวมีขนาดเล็ก ไมมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะประทับเคร่ืองหมายผูผลิต 
และหมายเลขรุนลงบนตลับลูกปนได ผูผลิตจึงติดสติ๊กเกอรหมายเลขรุนไวที่ขางกลอง
เชนเดียวกับตลับลูกปนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จัดซ้ือครั้งลาสุด โดยผูถูกฟองคดีทั้งหาไมไดโตแยงวา
สิ่งที่ผูฟองคดีกลาวอางไมถูกตองอยางไร  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีไดยอมรับวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
กับผูฟองคดีไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายตลับลูกปนที่สอบราคาในคดีน้ีกันแลว ขอเท็จจริงจึงรับฟง
เปนยุติวา ผลิตภัณฑที่ผูฟองคดีเสนอขายมีคุณภาพเทียบเทาผลิตภัณฑของแทที่ผูถูกฟองคดี
ทั้งหาตองการจัดซ้ือ กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีไดปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขของประกาศ 
สอบราคาครั้งน้ีแลว  
 พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งยกเลิกการสอบราคาซ้ือพัสดุของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เฉพาะสวน
การสอบราคาซื้อพัสดุรายการที่ ๒ ของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีทั้งหาดําเนินการใหถูกตอง
ตามระเบียบการรถไฟแหงประเทศไทย วาดวยการพัสดุฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๗๓/๒๕๕๖) 
 

 เม่ือการกําหนดวันเปดซองใบเสนอราคาในประกาศประกวดราคาไมตรงกันกับ
ที่กําหนดไวในเอกสารการประกวดราคา ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง 
ผูเขาเสนอราคาดวยกันในการจัดทําหลักประกันซองประกวดราคาที่อาจไมครอบคลุม
กําหนดยืนราคา ทําใหผูเสนอราคาบางรายผิดเงื่อนไขการประกวดราคาโดยไมใชความผิด
ของผูเสนอราคารายดังกลาว และหากมีการเรียกใหผูเสนอราคาที่ยื่นหลักประกันซอง 
ที่ยืนราคาไมครบ ๒๔๐ วัน มาแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง ก็อาจทําใหผูเสนอราคารายอ่ืน
โตแยงคัดคานหรือฟองคดีได กรณีถือวามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่ กําหนดไว 
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ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งมีผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคา
ดวยกัน  ดังน้ัน การที่ผูมีอํานาจใชดุลยพินิจออกคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาดังกลาว 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว  
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคาจางเหมากอสรางปรับปรุง 
คลองสงนํ้าพรอมอาคารประกอบ แตตอมาไดประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาดังกลาว 
เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบพบวา เง่ือนไขเกี่ยวกับ 
วันเปดซองใบเสนอราคาในประกาศประกวดราคากับเอกสารรายละเอียดประกอบ 
การประกวดราคากําหนดวันไมตรงกัน ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูเสนอราคา 
รายอ่ืนในการจัดทําหลักประกันซองประกวดราคาซึ่งอาจไมครอบคลุมกําหนดยืนราคา  
จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาและดําเนินการประกวดราคาใหมตอไป ผูฟองคดี 
ซ่ึงเปนผูเสนอราคาต่ําสุดในลําดับที่ ๔ จากจํานวนผูเสนอราคา ๕ ราย เห็นวาการยกเลิก 
การประกวดราคาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนการยกเลิกการประกวดราคา
ภายหลังจากการเปดซองราคาแลว ทําใหผูเสนอราคารายอ่ืนรูราคาของผูฟองคดี  อีกทั้ง  
ยังทําใหผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติไมถูกตองในการเสนอราคาครั้งแรกมีโอกาสเสนอราคาใหมได 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศประกวดราคาพิพาท  
และใหผูถูกฟองคดีพิจารณาผลการประกวดราคาดังกลาวตอไป    
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
            ขอ ๕๓๓๒ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนด
เง่ือนไขที่หัวหนาสวนราชการจะมีอํานาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได ๓ ประการ
ประกอบกัน คือ ประการแรก มีการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจาง
กับผูเสนอราคารายใด ประการที่สอง มีความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการทําใหตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  
และประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง 
ผูเขาเสนอราคาดวยกัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีประกาศประกวดราคาพิพาท 
โดยกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ กําหนดใหยืนราคาไมนอยกวา 

                                           
               ๓๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                ขอ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซ้ือหรือจางกับผูเสนอราคารายใด ถามี 
ความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว 
ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการ 
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน     



 
 
๑๑๓๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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๒๔๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา ซ่ึงไมตรงกับเอกสารประกอบการประกวดราคา 
ที่กําหนดวันเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ และมีกําหนดใหยืนราคา 
ไมนอยกวา ๒๔๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา ปรากฏวามีผูยื่นซองใบเสนอราคา ๖ ราย 
แตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแลว  
เห็นวามีผูเสนอราคาจํานวน ๕ ราย ที่มีสิทธิไดรับคัดเลือกเปนผูชนะการประกวดราคา  
โดยผูเสนอราคาทั้ง ๕ รายดังกลาว กําหนดยืนราคาจํานวน ๒๔๐ วัน ตรงกันทุกราย  
แตวันเริ่มตนการยืนราคาและวันสิ้นสุดการยืนราคาตามที่ปรากฏในหนังสือค้ําประกันซอง
ประกวดราคาแตกตางกัน ทําใหมีผูเสนอราคาจํานวน ๒ ราย ที่เขาใจวาผูถูกฟองคดีจะเปดซอง
ประกวดราคาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ตามเอกสารประกอบการประกวดราคา ผิดเง่ือนไข 
ที่ กําหนดในประกาศประกวดราคาเนื่องจากยืนราคาที่ เสนอไมครบ ๒๔๐ วัน อันอาจ 
ถูกตัดออกไปไมไดรับการพิจารณาโดยไมใชความผิดของผูเสนอราคาทั้งสองราย คงเหลือ 
ผูฟองคดีและผูเสนอราคาอีกสองราย แตปรากฏวามีผูเสนอราคาสองรายในจํานวนสามราย
ดังกลาวไมยื่นหนังสือรับรองผลงานอันอาจทําใหถูกตัดออกไมไดรับการพิจารณา คงเหลือ 
ผูฟองคดีเพียงรายเดียว ผูฟองคดีจึงคาดหมายไดวาจะเปนผูไดรับเลือกใหชนะการประกวดราคา
ดังกลาว แตหากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเรียกผูเสนอราคาที่ยื่นซอง 
เสนอราคาโดยย่ืนหลักประกันซองที่ยืนราคาไมครบ ๒๔๐ วัน ตามประกาศประกวดราคา 
มาแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง ผูที่ชนะการประกวดราคาก็อาจไมใชผูฟองคดี ซ่ึงอาจทําให 
ผูเสนอราคารายอื่นรวมทั้งผูฟองคดีที่กําหนดยืนราคาและวางหลักประกันซองประกวดราคา
ถูกตองตามประกาศประกวดราคาโตแยงคัดคานหรือฟองคดีได กรณีจึงถือวามีความจําเปน 
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายละเอียด 
หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซ่ึงมีผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
ผูเขาเสนอราคาดวยกัน การใชดุลยพินิจออกคําส่ังยกเลิกประกาศประกวดราคาของผูถูกฟองคดี
จึงเปนไปโดยชอบตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๕๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุฯ แลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๐/๒๕๕๖) 
 

 การที่ผูเสนอราคายื่นซองประกวดราคาตอหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี 
การประกวดราคา เปนการทําคําเสนอขอเขาทําสัญญากับหนวยงานทางปกครอง
ดังกลาว เม่ือตอมาหนวยงานทางปกครองมีมติอนุมติใหผูเสนอราคารายน้ันเปนผูชนะ
การประกวดราคา ถือเปนการสนองรับคําเสนอเกิดเปนสัญญาประกวดราคาขึ้น และเม่ือ
สัญญาประกวดราคาดังกลาวมีขอกําหนดที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ จึงมีลักษณะเปน
สัญญาทางปกครองที่หนวยงานทางปกครองมีเอกสิทธ์ิในการยกเลิกสัญญาฝายเดียวได 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๓๗ 
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โดยไมตองไดรับความยินยอมจากคูกรณีอีกฝายหนึ่ง แตหากการยกเลิกสัญญาดังกลาว
ไมไดเกิดจากความผิดของคูสัญญาฝายเอกชนและทําใหคูสัญญาฝายเอกชนเสียหาย 
หนวยงานทางปกครองยอมตองชดใชคาทดแทนความเสียหายดังกลาวใหแกคูสัญญา
ฝายเอกชนดวย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 การทาเรือแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคาจางเอกชนบริหารจัดการ
ทาเทียบเรือ C๓ ของทาเรือแหลมฉบัง เปนการชั่วคราว จนกวาจะไดผูประกอบการ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ปรากฏวามีผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจํานวน ๑๐ ราย แตมีผูยื่นซองประกวดราคาเพียง ๑ ราย 
คือ ผูฟองคดี คณะอนุกรรมการบริหารทาเรือแหลมฉบังเห็นวาผูฟองคดีมีคุณสมบัติครบ 
ตามเง่ือนไขของประกาศประกวดราคา ประกอบกับผูฟองคดีไดเสนอเงินประกันรายไดขั้นต่ํา 
ตอปตามจํานวนที่ผูถูกฟองคดีเสนอ จึงมีมติเห็นชอบใหผูฟองคดีเปนผูบริหารจัดการ 
ทาเทียบเรือ C๓ เปนการชั่วคราว และไดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย 
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหผูฟองคดีเปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ C๓ 
เปนการชั่วคราวตามที่เสนอ แตระหวางขั้นตอนการจัดทําสัญญา ไดมีผูรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมผูได รับมอบหมายใหกํากับดูแลผูถูกฟองคดีวา การอนุมัติใหผูฟองคดี 
เปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือชั่วคราวทําใหรัฐสูญเสียประโยชนมหาศาลและเกิดผลกระทบกับ
ทาเทียบเรือที่อยูขางเคียงจนถึงขั้นไมสามารถประกอบกิจการตอไปได รัฐมนตรีฯ จึงมีคําสั่ง 
ใหระงับการจัดทําสัญญากับผูฟองคดีไวกอน  ตอมา ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการทาเรือ
แหงประเทศไทยชุดใหมซ่ึงพิจารณากรณีของผูฟองคดีแลวเห็นวา การวาจางเอกชนให 
บริหารจัดการทาเทียบเรือ C๓ เปนการชั่วคราว จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ จึงมีมติใหยกเลิกการประกวดราคา
และยกเลิกมติที่อนุมัติใหผูฟองคดีเปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ C๓ เปนการชั่วคราว  
ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว แตมิไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังยกเลิกการประกวดราคาของผูถูกฟองคดี  
และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายจากการยกเลิกการประกวดราคาดังกลาวใหแกผูฟองคดี  
ทั้งน้ี ภายหลังจากผูฟองคดียื่นฟองคดีน้ี ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณายกอุทธรณ
ใหผูฟองคดีทราบแลว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ประกาศประกวดราคาที่พิพาทมีลักษณะเปนคําเชื้อเชิญใหผู เขาประกวดราคา 
ทําคําเสนอตอผูฟองคดี เม่ือตอมาผูฟองคดียื่นซองประกวดราคาตอผูถูกฟองคดี โดยเสนอ 



 
 
๑๑๓๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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เงินประกันรายไดขั้นต่ําในการเขาบริหารจัดการทาเทียบเรือพิพาท จึงเปนการแสดงเจตนา 
ทําคําเสนอขอเขาทําสัญญากับผูถูกฟองคดี และตอมาผูถูกฟองคดีไดมีมติอนุมัติใหผูฟองคดี 
เปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ โดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดีทราบถึง 
มติดังกลาวและใหผูฟองคดีไปรับเอกสารเพ่ือจัดทํารางสัญญา จึงถือวาผูถูกฟองคดีไดสนอง
รับคําเสนอของผูฟองคดีแลว จึงทําใหเกิดสัญญาประกวดราคาขึ้น ซ่ึงคูสัญญาตามสัญญา
ประกวดราคาดังกลาวมีความผูกพันกันในอันที่จะเขาทําสัญญาจางบริหารจัดการทาเทียบเรือ
เปนหนังสืออีกชั้นหนึ่ง  ทั้งน้ี สัญญาประกวดราคากําหนดใหคูสัญญาฝายผูถูกฟองคดีมีเอกสิทธิ์
ในการเลือกคูสัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา แกไขสัญญา และเลิกสัญญาไดฝายเดียว  
อันเปนขอกําหนดในสัญญาที่ไมคอยพบในสัญญาทางแพง สัญญาประกวดราคาดังกลาว 
จึงแสดงถึงลักษณะพิเศษในการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง 
เพ่ือใหการบริการสาธารณะบรรลุผล อันมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผูถูกฟองคดียกเลิกการประกวดราคาและ 
เพิกถอนคําสั่งอนุมัติใหผูฟองคดีเปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ จึงมีผลเปนการยกเลิกสัญญา
ประกวดราคาที่ทําไวกับผูฟองคดี เม่ือผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย 
เปนคาขาดประโยชนที่ผูฟองคดีจะไดรับจากการบริหารจัดการทาเทียบเรือ คาใชจายที่ผูฟองคดี
จายไปเพ่ือเตรียมดําเนินการบริหารจัดการทาเทียบเรือ และคาเสียหายที่ผูฟองคดีจะตองชําระ
เปนคาชดเชยการจางงาน รวมทั้งคาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร จึงเปนการเรียกรองคาเสียหาย
ตามสัญญาประกวดราคาดังกลาว 
 อยางไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยสัญญาทางปกครอง แมคูสัญญา 
ฝายปกครองมีเอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาไดฝายเดียวโดยคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมตองให 
ความยินยอมดวยก็ตาม แตหากคูสัญญาฝายเอกชนมิไดเปนผูประพฤติผิดสัญญา คูสัญญา 
ฝายปกครองก็ตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาใหแกคูสัญญาฝายเอกชนดวย 
ประกอบกับมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง๓๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กําหนดให 
เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่ง 
ไดกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิมดวย  ดังน้ัน เม่ือกรณีน้ีการยกเลิกสัญญาประกวดราคา 
ไมไดเกิดจากความผิดของผูฟองคดี และทําใหผูฟองคดีเสียหาย ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกให 
ผูถูกฟองคดีชดใชคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาประกวดราคาดังกลาวได 

                                           
 ๓๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๙๑ เม่ือคูสัญญาฝายหน่ึงไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจะตองใหอีกฝายไดกลับคืนสู 
ฐานะดังที่เปนอยูเดิม แตทั้งน้ีจะใหเปนที่เส่ือมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหาไดไม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ตามเอกสารเง่ือนไขการยื่นขอเสนอเขาบริหารจัดการทาเทียบเรือ 
กําหนดใหผูรับจางมีหนาที่ตองวางแผนการบรรทุกและขนถายสินคา จัดทําแรงงาน เครื่องมือยกขน 
อุปกรณและเคร่ืองมือที่เหมาะสมเพ่ือบรรทุกหรือขนถายสินคาทั่วไป และตองมีความสามารถ
ดําเนินการขนถาย และบรรทุกสินคาตามจํานวนและเวลาที่ผูถูกฟองคดีกําหนดอยางตอเน่ือง 
ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไมมีวันหยุด  อีกทั้ง ยังตองจัดหาเคร่ืองมือยกขนและอุปกรณ 
ที่ไดมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับลักษณะของงานและสภาพพื้นที่ โดยสามารถใชงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งตองจัดหาบุคลากรและแรงงานใหมีจํานวนเพียงพอ 
ตอการปฏิบัติงาน และยังกําหนดใหผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกตองทําสัญญาภายใน  
๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง หากพนกําหนดจะตองถูกริบหลักประกันซอง และจะถูกลงโทษ 
ใหเปนผูทิ้งงานดวย  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีมีมติอนุมัติใหผูฟองคดีเปนผูบริหารจัดการ 
ทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวแลว ผูฟองคดียอมมีความผูกพันในอันที่จะเขาทําสัญญา 
บริหารจัดการทาเทียบเรือตอไป ทําใหผูฟองคดีตองดําเนินการวางแผน เตรียมความพรอม  
ทั้งการเตรียมบุคลากรที่มีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการทาเทียบเรือและการวางระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงอาจตองใชเวลาเกินกวา ๓๐ วัน เปนเหตุใหผูฟองคดีตองวาจางบุคลากรที่มี 
ความรูเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไวลวงหนา การที่ผูถูกฟองคดีมีมติใหยกเลิกประกาศประกวดราคา 
อันมีผลเปนการบอกเลิกสัญญาประกวดราคาโดยมิไดเกิดจากความผิดของผูฟองคดี  
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับชดใชคาเสียหายอันเกิดจาก 
การบอกเลิกสัญญาดังกลาว ซ่ึงปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีจํานวน ๖,๕๗๑,๓๑๗ บาท โดยเปนคาเสียหายในสวนที่เปนคาใชจาย
ที่ผูฟองคดีไดจายไปเพ่ือเตรียมดําเนินการบริหารจัดการทาเทียบเรือ ไดแก คาจางบุคลากร 
ที่มีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการทาเทียบเรือ คาชดเชยการเลิกจางบุคลากรดังกลาว  
และคาจางพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร โดยผูฟองคดีมิไดอุทธรณคาเสียหายจํานวนดังกลาว 
แตผูถูกฟองคดีอุทธรณโดยเห็นวาคาใชจายที่ผูฟองคดีจายไปเพ่ือเตรียมดําเนินการบริหาร
จัดการทาเทียบเรือ จํานวน ๓,๘๘๑,๓๑๗ บาท น้ัน ผูฟองคดีไดรวมคาใชจายในป ๒๕๔๓  
ซ่ึงยังอยูในชวงของการประกวดราคาเอาไวดวย เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๔๓ อนุมัติใหวาจางผูฟองคดีเปนผูบริหารทาเทียบเรือ สัญญาประกวดราคา 
จึงเกิดขึ้นภายหลังจากน้ันเม่ือไดมีการแจงมติดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  ดังนั้น ในป ๒๕๔๓  
ผูฟองคดีจึงไมอาจกลาวอางไดวามีคาเสียหายจากการเตรียมการบริหารจัดการทาเทียบเรือ 
เปนจํานวน ๕๐๖,๖๕๖ บาท ได สวนคาใชจายในการเตรียมการบริหารจัดการทาเทียบเรือ 
ในป ๒๕๔๔ น้ัน ผูฟองคดียอมรับวามีคาใชจายจํานวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ตามที่ปรากฏ 
ในบัญชีงบดุลที่เสนอตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา สวนคาใชจายที่เปนเงินเดือนคางจายและ
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คาชดเชยที่ผูฟองคดียังมิไดชําระแกพนักงานที่ถูกเลิกจาง รวมทั้งคาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดแสดงไวในเอกสารที่ยื่นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา และการยื่นแบบ
ชําระภาษีตอกรมสรรพากร อันเปนหนาที่ที่ผูฟองคดีตองดําเนินการตามกฎหมาย จึงไมอาจ 
ถือไดวาผูฟองคดีมีคาใชจายในสวนนี้  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนคาใชจาย 
ที่ผูฟองคดีจายไปเพื่อเตรียมดําเนินการบริหารจัดการทาเทียบเรือจํานวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๓/๒๕๕๗) 
 

๕. การจัดทําสัญญา  

  

 การที่ผูชนะการสอบราคาไมเขาทําสัญญาภายในกําหนดเวลา ทั้งที่หนวยงาน 
ทางปกครองผูจัดใหมีการสอบราคามีหนังสือแจงใหเขาทําสัญญาไปแลวถึงสองครั้ง  
โดยไมมีเหตุผลที่รับฟงได ถือไดวาผูชนะการสอบราคาดังกลาวกระทําผิดขอกําหนด 
ตามเอกสารสอบราคา  ดังน้ัน เม่ือปรากฏตอมาวาหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมี 
การสอบราคาไดทําสัญญาจางผูเสนอราคาต่ําเปนลําดับที่สองใหทําการกอสรางแทนผูชนะ
การสอบราคารายเดิมในวงเงินคาจางที่สูงข้ึน จึงถือไดวาคาจางที่หนวยงานทางปกครอง
ผูจัดใหมีการสอบราคาตองจายเพ่ิมข้ึนเปนความเสียหายที่หนวยงานทางปกครอง 
ผูจัดใหมีการสอบราคาไดรับ จึงมีสิทธิเรียกรองใหผูชนะการสอบราคารายเดิมดังกลาว
ชดใชความเสียหายเปนสวนตางของจํานวนเงินคาจางที่สูงข้ึนขางตนใหแกหนวยงาน
ทางปกครองผูจัดใหมีการสอบราคา 
 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานศาลปกครอง (ผูฟองคดี) ประกาศสอบราคาจางกอสรางแทนประดิษฐาน 
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ ๕ ณ อาคารที่ทําการศาลปกครอง
ระยอง ปรากฏวามีผูยื่นซองสอบราคาจํานวน ๒ ราย คือ บริษัท ส. และหางหุนสวนจํากัด ส.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอราคาต่ําสุดและอยูในวงเงินงบประมาณ จึงไดรับเลือก
ใหเปนผูชนะการสอบราคา ซ่ึงตามเง่ือนไขการสอบราคากําหนดใหผูชนะการสอบราคา 
ตองทําสัญญากับผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง แตปรากฏวา 
ภายหลังจากผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําหลักประกันสัญญามาดําเนินการ 
ทําสัญญาแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดมาทําสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาวถึง ๒ คร้ัง  
แตตอมาไดขอเขาทําสัญญากับผูฟองคดี แตเปนเวลาภายหลังจากครบกําหนดตามที่ 
ผูฟองคดีแจงใหเขาทําสัญญาแลว โดยช้ีแจงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดไปตรวจสอบสถานที่ 
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กอสรางจริงอีกคร้ังพบวาไมสามารถทําการกอสรางได ซ่ึงสถาปนิกผูออกแบบของกรมศิลปากร
และผูควบคุมงาน โยธาธิการจังหวัดระยองและเจาหนาที่ของศาลปกครองระยองเห็นพอง
ตองกันวาแบบกอสรางเดิมไมสามารถทําการกอสรางได ตองออกแบบใหม ผูถูกฟองคดี 
ไมมีเจตนาที่จะไมไปลงนามในสัญญาหรือทิ้งงาน หากผูฟองคดียืนยันจะใหทําการกอสราง  
ผูถูกฟองคดีก็ยินดีที่จะลงนามในสัญญา แตขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคากอสราง 
ถาแบบกอสรางเปลี่ยนแปลงจากเดิม ผูฟองคดีจึงมีหนังสือสอบถามขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
แบบกอสรางดังกลาวไปยังผูออกแบบ  ซ่ึ งผู ออกแบบชี้ แจงวาแบบแทนประดิษฐาน 
สามารถกอสรางได โดยในกรณีที่มีปญหา ผูรับจางจะตองจัดทําแบบและแนวทางแกไขเสนอผาน 
ผูควบคุมงานไปยังประธานกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูออกแบบพิจารณาตรวจสอบ
ดําเนินการ แตขั้นตอนดังกลาวจะดําเนินการตอเม่ือผูรับจางไดทําสัญญากับผูวาจางแลว  ตอมา  
ผูฟองคดีไดดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองซึ่งที่ประชุม 
มีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เปนผูทิ้งงาน  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางบริษัท ส. ซ่ึงเปนผูเสนอราคาต่ํารองลงมา
ใหทําการกอสรางแทนประดิษฐานที่พิพาทแทนผูฟองคดี ในจํานวนเงินคาจางที่สูงกวาเดิม
จํานวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท ซ่ึงผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาใชจาย 
ที่ เ พ่ิมขึ้นดังกลาว แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินจํานวนขางตน 
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมมาทําสัญญาภายในกําหนดเวลา ทั้งที่ผูฟองคดีมีหนังสือแจง
ไปแลวถึงสองคร้ัง โดยปรากฏจากคําใหการของผูถูกฟองคดีทั้งสองวา เหตุที่ไมมาทําสัญญา
เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาว ผูถูกฟองคดีติดภารกิจกอสรางอาคารสํานักงานโครงการไฟฟา 
พลังนํ้า เขื่อนแมสะงา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน น้ัน เปนเหตุผลที่ไมอาจรับฟงได  
จึงถือไดวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กระทําผิดขอกําหนดตามเอกสารสอบราคาจาง โดยไมไปทําสัญญา
กับผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนผูผิดขอตกลง 
ตามประกาศสอบราคาดังกลาว เม่ือปรากฏวาตอมาผูฟองคดีไดทําสัญญาจางบริษัท ส. ซ่ึงเปน 
ผูเสนอราคาต่ําเปนลําดับที่สองใหทําการกอสรางแทนผูฟองคดีในวงเงินคาจางที่สูงขึ้นกวา 
การจางผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนจํานวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท จึงถือไดวาคาจางที่ผูฟองคดีตองจาย
เพ่ิมขึ้นเปนความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกรองใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ชดใชความเสียหายเปนจํานวนเงินขางตนใหแกผูฟองคดีได 



 
 
๑๑๔๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวาพบปญหาอุปสรรคไมสามารถ
กอสรางตามแบบกอสรางเดิมไดน้ัน เปนกรณีหลังจากวันครบกําหนดใหไปทําสัญญาแลว  
จึงเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมปฏิบัติตามขอตกลงของประกาศ 
สอบราคาพิพาท ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจยกขออางดังกลาวขึ้นปฏิเสธการไมเขา 
ทําสัญญาได และแมวาขอเท็จจริงจะเปนไปตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองกลาวอางหรือไมก็ตาม  
ก็เปนกรณีที่คูสัญญาจะตองทําการแกไขปญหาขอขัดของที่เกิดขึ้น ไมใชเหตุที่จะทําให 
ความเสียหายซ่ึงเปนสวนเทาคาจางที่สูงขึ้นจากการที่ผูฟองคดีทําสัญญากับบริษัท ส. 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจอางเร่ืองดังกลาวมาปฏิเสธความรับผิด 
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นได และเม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีทั้งสองมิไดชําระเงินใหแกผูฟองคดี
ภายในกําหนดเวลา จึงตกเปนผูผิดนัดตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
ของตนเงินจํานวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท นับแตวันผิดนัดจนถึงวันฟองคดี คิดเปนดอกเบี้ยจํานวน 
๗๖๗.๐๙ บาท รวมเปนตนเงินและดอกเบี้ยจํานวน ๗๘,๕๔๑.๙๕ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน ๗๘,๕๔๑.๙๕ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๗๗,๗๗๔.๘๖ บาท ใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒/๒๕๕๘) 

 

๖. หลักประกันซอง 
  

 กรณีที่ผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคามาไมทันกําหนดเวลาลงทะเบียนเน่ืองจาก
รถยนตที่ใชเดินทางประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง
ของพนักงานขับรถของผูฟองคดี ประกอบกับผูฟองคดีทราบดีอยูแลววาสภาพการจราจร
ในชวงเวลาดังกลาวหนาแนน การจราจรติดขัด แตผูฟองคดีก็มิไดใหผูแทนออกเดินทาง
ใหเร็วข้ึนกวาปกติ ทําใหพนักงานขับรถของผูฟองคดีขับรถดวยความเร็วสูงเพื่อเรงเดินทาง
ไปใหถึงสถานที่เสนอราคา จนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุดังกลาวข้ึน กรณีจึงไมถือเปน 
เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หนวยงานทางปกครอง
ผูดําเนินการจัดจางจึงไมจําตองคืนเงินหลักประกันซองใหแกผูฟองคดี  
 สรุปขอเท็จจริง 
 การประปานครหลวง (ผูถูกฟองคดี) ไดประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
งานจางกอสรางวางทอประปา และงานที่เก่ียวของ ดานลดนํ้าสูญเสีย พ้ืนที่สํานักงานประปา
สาขาภาษีเจริญ ผูฟองคดีไดเขายื่นเอกสารประกวดราคาโดยไดนําหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) มอบไวใหกับผูถูกฟองคดีเพ่ือเปนหลักประกันซอง



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๔๓ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกวดราคาดังกลาว พรอมกับไดยื่นหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ตอมา ผูถูกฟองคดีแจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิ 
เสนอราคา พรอมทั้งไดแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา  
ในวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ปรากฏวาผูแทนของผูฟองคดีมาไมทันเวลา
ลงทะเบียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงประกาศใหผูฟองคดีเปนผูหมดสิทธิ 
เสนอราคา และเม่ือหมดเวลาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ชี้แจงตอผูถูกฟองคดีใหทราบถึงสาเหตุที่ผูแทนของผูฟองคดีไปไมทันการลงทะเบียนวามีเหตุ 
มาจากรถยนตที่ใชเดินทางประสบอุบัติเหตุ จึงขอใหผูถูกฟองคดีผอนผันคืนหลักประกันซอง
ใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีแจงใหทราบวาผูถูกฟองคดีไดสั่งริบ
หลักประกันซองของผูฟองคดีแลว พรอมกันน้ันก็ไดมีหนังสือแจงใหธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) นําเงินตามหนังสือค้ําประกันไปชําระแกผูถูกฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ 
ไดรับหนังสือของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งริบหลักประกันซองดังกลาว 
ตอผูถูกฟองคดีโดยอางวาการที่รถยนตของผูแทนของผูฟองคดีเกิดอุบัติเหตุเปนเหตุสุดวิสัย  
ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาอุบัติเหตุดังกลาวไมใชเหตุสุดวิสัย  
การท่ีผูถูกฟองคดีริบหลักประกันซองของผูฟองคดีชอบแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหริบหลักประกันซองของผูฟองคดี
ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ตามมาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา คําวาเหตุสุดวิสัย 
หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได 
แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุน้ัน จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร 
อันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น จะเห็นไดวาตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ 
ดังกลาว เหตุสุดวิสัยตองไมใชเกิดขึ้นจากการกระทําของผูประสบ แตเกิดจากเหตุภายนอก 
ตัวผูตองประสบ และบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบไมอาจปองกันไดแมจะไดใช
ความระมัดระวังตามสมควรแลว แตขอเท็จจริงปรากฏวาพนักงานขับรถของผูฟองคดีไดแจงเหตุ
ตอบริษัทประกันภัยวาไดขับรถยนตมาตามถนนตามหลังรถคูกรณี แตคูกรณีไดเบรคหยุดรถ 
พนักงานขับรถของผูฟองคดีเบรคไมทันจึงชนทายรถยนตของคูกรณีไดรับความเสียหาย  
โดยยอมรับวาตนเปนฝายผิด ประกอบกับผูฟองคดีก็รับตามคําฟองวา ผูฟองคดีไดกําหนดเวลา 
ใหผูแทนของผูฟองคดีออกเดินทางในเวลาทําการปกติ จึงประมาณไดวาเปนเวลาหลัง  
๘.๓๐ นาฬิกา ทั้งที่ผูฟองคดีก็ทราบดีอยูแลววาสภาพการจราจรในชวงเวลาดังกลาวหนาแนน 
การจราจรติดขัด แตผูฟองคดีก็มิไดใหผูแทนออกเดินทางใหเร็วขึ้นกวาปกติ และเม่ือพนักงานขับรถ



 
 
๑๑๔๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดีพบวาการจราจรติดขัดมากและเกรงวาจะเดินทางไปถึงสถานที่เสนอราคาไมทัน  
จึงไดขับรถดวยความเรงรีบและใชความเร็วสูงขาดความระมัดระวัง และเม่ือรถยนตคันที่อยู
ดานหนาหยุด จึงทําใหหยุดรถไมทันและไดชนทายรถยนตคันดังกลาว และพนักงานขับรถ 
ของผูฟองคดีก็ยอมรับกับตัวแทนของบริษัทประกันภัยวาตนเปนฝายผิด กรณียอมถือไดวา
อุบัติเหตุดังกลาวเกิดจากการขาดความระมัดระวังของพนักงานขับรถของผูฟองคดี และการที่ 
รถคันที่อยูดานหนาหยุดรถมิไดเปนเหตุสุดวิสัย เพราะเปนเรื่องที่สามารถปองกันแกไขได 
หากผูขับรถไดใชความระมัดระวัง แตการที่พนักงานขับรถของผูฟองคดีไมสามารถหยุดรถ 
ไดทันยอมแสดงใหเห็นวาพนักงานขับรถของผูฟองคดีขับรถดวยความเร็วสูงเพ่ือเรงเดินทาง 
ไปใหถึงสถานที่เสนอราคา  ดังน้ัน การที่ผูแทนของผูฟองคดีไมสามารถไปลงทะเบียน 
เพ่ือเสนอราคาไดทันภายในเวลา ๑๐ นาฬิกา จึงไมเปนเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแตอยางใด กรณีจึงถือไดวาผูแทนของผูฟองคดีไมไดลงทะเบียน 
ภายในระยะเวลาที่ กําหนดเปนผลใหถูกประกาศเปนผูหมดสิทธิ เสนอราคาตามขอ ๑๐๓๔  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙  
และตองถูกยึดหลักประกันซองตามขอ ๕.๒๓๕ และ ๖.๓๓๖ ของประกาศประกวดราคาจาง 

                                           
๓๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ขอ ๑๐ การเสนอราคา 
 เม่ือพิจารณาคัดเลือกเบ้ืองตนตามขอ ๙ และไดรับแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแลว  
ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อดําเนินการเขาสู
กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 
 (๑) ใหผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคนเขาสูกระบวนการเสนอราคากอนเวลา 
เร่ิมการเสนอราคา โดยใหแจงชื่อตามแบบท่ี กวพ.อ. กําหนดในวันเสนอราคาและใหเขาประจําในสถานที่ตามที่คณะกรรมการ
ประกวดราคาจัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น และมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมาย 
อีกหน่ึงคนเขาประจํา หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใด เม่ือถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแลว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนมิได แตอาจขอถอนผูแทนบางคนออกเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงได หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใด 
ไมสงผูแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา 
แลวแจงผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา แตถามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว 
เม่ือถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ใหนําความในขอ ๙ (๔) มาใชโดยอนุโลม 

ฯลฯ     ฯลฯ 
 ๓๕-๓๖  เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาเลขท่ี ป.๑๑ – ๐๒(๕๑) เร่ืองประกวดราคา 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส งานจางกอสรางวางทอประปา และงานที่เกี่ยวของ ดานลดนํ้าสูญเสีย พื้นที่สํานักงานประปา 
สาขาภาษีเจริญ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐  
  ขอ ๕.๒ กําหนดวา เม่ือถึงเวลานัดหมาย ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมาลงทะเบียนตอหนากรรมการประกวดราคา 
และหากมาไมทันเวลาการลงทะเบียน ก็จะถูกยึดหลักประกันซอง  
  ขอ ๖.๓ กําหนดวา การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปน้ี  



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๔๕ 
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ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และขอ ๒.๒.๑ ของหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจาง 
โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูถูกฟองคดีจึงไมตองคืนเงินหลักประกันซอง 
ใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๘/๒๕๕๕) 

 

 กรณีที่หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(หนังสือเงื่อนไข ๓ ฝาย) กําหนดใหหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา 
มีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาเสนอราคา
ผิดเงื่อนไขที่กําหนด โดยเสนอราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูลน้ัน  
มีความหมายวา หากตลอดชวงเวลาการเสนอราคาไมมีครั้งใดเลยที่ผูเสนอราคา 
เสนอราคาถูกตองตามเงื่อนไข ผูเสนอราคาจึงจะตองถูกยึดหลักประกันซอง  ดังน้ัน  
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาสองครั้งแรกสูงกวาและเทากับราคาเริ่มตน 
การประมูล แตในครั้งสุดทายไดเสนอราคาต่ํากวาราคาเริ่มตนการประมูลแลว กรณีจึงเปน
การเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไข หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการเสนอราคา
ยอมไมมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูเสนอราคาดังกลาว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กองทัพเรือ (ผูฟองคดี) โดยกรมชางโยธาทหารเรือ ประกาศประกวดราคาจางกอสราง
อาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ ในพื้นที่กรมสารวัตรทหารเรือ ดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดราคากลางในการจางกอสรางเปนเงิน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นแบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาโดยจัดทําหนังสือแสดงเง่ือนไข 
การซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (หนังสือเง่ือนไข ๓ ฝาย) พรอมมอบหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ใหไวแกผูฟองคดีเพ่ือเปน
หลักประกันซอง โดยตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูมีสิทธิเสนอราคาอ่ืนรวม ๙ ราย ไดเขาเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผูฟองคดีกําหนด ผลการเสนอราคาปรากฏวากรมชางโยธาทหารเรือ
เห็นวา การเสนอราคาของผูถกูฟองคดีที่ ๑ ในครั้งที่ ๑ สูงกวาราคาเร่ิมตนการประมูล และครั้งที่ ๒ 

                                                                                                                         
  (๑) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่กําหนด  
  (๒) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ  
  (๓) ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการ 
เสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาท่ีเร่ิมตนประมูล  
  (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดทาย ในการเสนอราคา  
  (๕) ผูเสนอราคาซ่ึงการประปานครหลวงไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาภายในเวลาที่กําหนด  
 



 
 
๑๑๔๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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เทากับราคาเร่ิมตนการประมูลอันเปนการผิดเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเง่ือนไข ๓ ฝาย  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองถูกยึดหลักประกันซอง แตเม่ือผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกันชําระเงินหลักประกันซองดังกลาวใหแกผูฟองคดี  
ผูถูกฟองคดีทั้งสองกลับเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินหลักประกันซองพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือเหตุแหงการฟองคดีน้ีสืบเน่ืองจากการที่ผูฟองคดีโดยกรมชางโยธาทหารเรือ 
มีประกาศประกวดราคาจางกอสรางอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ ในพ้ืนที่ 
กรมสารวัตรทหารเรือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีลักษณะเปนคําเชื้อเชิญใหผูประกอบ
กิจการรับเหมากอสรางทําคําเสนอขอเขาทําสัญญาจางกอสรางตามแบบสัญญาที่กําหนด  
และเปนคําเสนอใหผูที่จะเขาเสนอราคาปฏิบัติตามเง่ือนไขของการเสนอราคาที่ผูฟองคดี 
โดยกรมชางโยธาทหารเรือกําหนด เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นเอกสารประกวดราคา โดยจัดทํา
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและวางหลักประกันซอง
เปนหนังสือค้ําประกันของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอผูฟองคดีแลว จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดแสดงเจตนาสนองรับคําเสนอของผูฟองคดีโดยกรมชางโยธาทหารเรือ และกอใหเกิดสัญญาขึ้น 
ตามนัยมาตรา ๓๖๑ วรรคหนึ่ง๓๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนสัญญา
ประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นกอนสัญญาจางกอสรางอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ  
ในพ้ืนที่กรมสารวัตรทหารเรือที่ผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ มุงจะกระทําขึ้นในภายหลัง สัญญา
ที่เกิดขึ้นกอนน้ีมีลักษณะเปนสัญญาเบื้องตนที่เรียกวาสัญญาหลักประกันซอง โดยมีผูฟองคดี
โดยกรมชางโยธาทหารเรือเปนคูสัญญาที่เปนหนวยงานทางปกครอง และมีลักษณะเปนสัญญาที่
ผูฟองคดีใชเอกสิทธิ์ของรัฐในการกําหนดขอสัญญาตามประกาศประกวดราคาและเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแตเพียงฝายเดียว อันเปนลักษณะพิเศษ 
ของสัญญาทางปกครองที่ไมอาจพบไดในสัญญาทางแพง  นอกจากน้ัน สัญญาดังกลาว 
ยังมีวัตถุประสงคในการจางกอสรางอาคารดําเนินการของผูฟองคดีเพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินการบริการสาธารณะใหบรรลุผล อันมีลักษณะเปนสัญญาจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค  
สัญญาหลักประกันซองดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ การท่ีผูฟองคดีใชสิทธิยึดหลักประกันซองตามหนังสือเง่ือนไข ๓ ฝาย  
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําไวกับผูฟองคดีและผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และฟองคดี 
                                           

๓๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๓๖๑ อันสัญญาระหวางบุคคลซ่ึงอยูหางกันโดยระยะทางน้ัน ยอมเกิดเปนสัญญาข้ึนแตเวลาเม่ือคําบอกกลาว
สนองไปถึงผูเสนอ 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๔๗ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินตามหลักประกันซองที่วางไว 
จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ความรับผิดตามสัญญาหลักประกันซองอันเปน 
สัญญาทางปกครอง ซ่ึงศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
 เม่ือพิจารณาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๐ (๓) ซ่ึงกําหนดวา เม่ือเร่ิมกระบวนการเสนอราคา ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา
เริ่มการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบ
ควบคุมอยู ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว การเสนอราคากระทําไดหลายครั้ง
จนถึงเวลาที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาแจงเตือนวาเปนชวงเวลาสามถึงหานาทีสุดทาย 
ในชวงเวลาดังกลาว ระบบจะไมแสดงวาราคาของผูใดมีสถานะใด เม่ือหมดเวลาแลวใหประธาน
แจงสิ้นสุดการเสนอราคา ประกอบกับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ขอ ๔.๗ (๕) กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการยืนยันราคาในแบบ บก. ๐๐๘ วา ราคาที่ยืนยันจะตอง
ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด แสดงใหเห็นวาผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขารวมในกระบวนการ 
เสนอราคาสามารถเสนอราคาไดโดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง และราคาที่ เปนสาระสําคัญ 
ในกระบวนการเสนอราคายอมไดแกราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายไดเสนอเปนราคาสุดทาย  
ดังนั้น เง่ือนไขตามขอ ๕ วรรคสี่ ของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และขอ ๒ .๒.๓ ของหนังสือเ ง่ือนไข ๓ ฝาย ที่ กําหนดวากรมชางโยธาทหารเรือจะยึด 
หลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคาเสนอราคาผิดเง่ือนไขที่กําหนด 
โดยการเสนอราคาสูงกวาหรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล จึงมีความหมายวา หากตลอด
ชวงเวลาการเสนอราคา ไมมีคร้ังใดเลยที่ผูเสนอราคาเสนอราคาถูกตองตามเงื่อนไข ผูเสนอราคา 
รายน้ันจะตองถูกยึดหลักประกันซอง  ดังน้ัน แมขอเท็จจริงจะปรากฏวาผูแทนในการเสนอราคา
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอราคาครั้งที่ ๑ สูงกวาราคาเร่ิมตนการประมูล และเสนอราคาครั้งที่ ๒ 
เทากับราคาเร่ิมตนการประมูล แตเม่ือในการเสนอราคาคร้ังที่ ๓ ผูแทนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เสนอราคาต่ํากวาราคาเร่ิมตนการประมูล อันเปนการเสนอราคาที่ถูกตองตามเง่ือนไขแลว  
กรณีดังกลาวจึงไมเขาเง่ือนไขตามขอ ๕ วรรคสี่ ของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส และขอ ๒.๒.๓ ของหนังสือเง่ือนไข ๓ ฝาย ขางตน ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
เรียกรองใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินตามหลักประกันซองดังกลาว  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๖) 
 
 
 



 
 
๑๑๔๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 เม่ือการที่ผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคามาไมทันกําหนดเวลาลงทะเบียนเพ่ือเขาสู
กระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เกิดจากความบกพรองของ 
ผูมีสิทธิเสนอราคาเองที่ไมรอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใชในการเสนอราคา 
ใหถูกตองตรงกับสถานที่ในการประมูล  อีกทั้ง อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในระหวางการเดินทาง
มายังสถานที่เสนอราคาของผูแทนของผูฟองคดี ก็เกิดจากความประมาทซึ่งผูแทน 
ของผูฟองคดีสามารถใชความระมัดระวังปองกันมิใหเกิดข้ึนได และยังเปนเหตุที่เกิดข้ึน
ภายหลังจากความบกพรองในการจัดเตรียมเอกสารขางตนแลว กรณีจึงไมถือเปน 
เหตุสุดวิสัยที่จะเปนขอยกเวนใหหนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา 
ไมมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจางเหมากอสรางอาคารเรียน  
๕ ชั้น ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกเปนการประมูลจางเหมากอสราง
อาคารโรงเรียนวัดทรัพยสโมสร สํานักงานเขตหนองจอก และฉบับที่สองเปนการประมูลจางเหมา
กอสรางอาคารโรงเรียนวัดพระยาปลา สํานักงานเขตหนองจอก โดยผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิ 
เสนอราคาตามประกาศประมูลจางทั้งสองรายการดังกลาว ปรากฏวาในวันลงทะเบียนเขาสู
กระบวนการเสนอราคา ผูฟองคดีมีรายการประมูลงานจางกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ หลายรายการ  
จึงมอบหมายใหผูแทนของผูฟองคดีสองคนประจําอยูที่ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส
แตละแหง โดยใหนาย อ. ประจําอยูที่ตลาดกลางบริษัท พ. เพ่ือลงทะเบียนเขาสูกระบวนการ
เสนอราคาประมูลงานจางเหมากอสรางอาคารเรียนโรงเรียนวัดทรัพยสโมสรและโรงเรียน 
วัดพระยาปลา และมอบหมายใหนางสาว จ. ประจําอยูที่ตลาดกลางบริษัท น. เพ่ือลงทะเบียน
เขาสูกระบวนการเสนอราคาประมูลงานรายการอ่ืน แตปรากฏวาเม่ือผูแทนของผูฟองคดีไปถึง
สถานที่เสนอราคากลับพบวาเอกสารของผูแทนทั้งสองคนดังกลาวสลับกัน ทําใหนางสาว จ. 
ตองออกเดินทางจากตลาดกลางบริษัท น. ไปยังตลาดกลางบริษัท พ. เพ่ือลงทะเบียนเขาสู
กระบวนการเสนอราคาแทนนาย อ. ปรากฏวาระหวางเดินทางเกิดอุบัติเหตุ ทําใหไปไมทัน
กําหนดเวลาลงทะเบียน คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจึงไมยินยอม
ใหผูฟองคดีลงทะเบียนเขาสูกระบวนการเสนอราคา และตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนหลักประกันซองพรอมดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี 
 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๔๙ 

 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ตามเง่ือนไขการเขารวมประมูลงานจางเหมากอสรางอาคารเรียนที่พิพาทกําหนดวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมีสิทธิยึดหลักประกันซองไดก็ตอเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไมมาลงทะเบียน 
เพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๔.๒ 
วรรคหนึ่ง ก. กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดําเนินการ 
ยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียน  
หรือผูแทนมาลงทะเบียนไมทันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด หรือไมไดลงทะเบียน 
เพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา และวรรคสอง กําหนดใหการยึดหลักประกันซองตามวรรคหนึ่ง 
ใหยกเวนเฉพาะกรณีที่เปนเหตุสุดวิสัย  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การที่ผูแทนของผูฟองคดี
มาไมทันเวลาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาประมูลงานจางเหมากอสราง อาคารเรียน 
๕ ชั้น โรงเรียนวัดทรัพยสโมสรและโรงเรียนวัดพระยาปลา เกิดจากความบกพรองของผูฟองคดี
ที่ไมมีความรอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือใชในการเสนอราคาใหถูกตองตรงกับสถานที่
ในการประมูล ซ่ึงเปนเหตุที่ผูฟองคดีสามารถปองกันมิใหเกิดขึ้นได สวนอุบัติเหตุที่ผูแทน 
ของผูฟองคดีประสบน้ัน เปนเหตุที่เกิดจากความประมาทซ่ึงสามารถใชความระมัดระวังปองกัน
มิใหเกิดขึ้นได  อีกทั้ง เปนเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังจากความบกพรองของผูฟองคดีในการ
จัดเตรียมเอกสารแลว กรณีจึงไมถือเปนเหตุสุดวิสัยแตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีมาไมทัน
กําหนดเวลาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิ 
ยึดหลักประกันซองของผูฟองคดี และไมจําตองคืนหลักประกันซองดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
 อยางไรก็ตาม เม่ือคดีน้ีศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาลดเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดี
เหลือรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดจาง จํานวน ๒๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท เปนเงินเบี้ยปรับ ๗๔๒,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีมิไดอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนดังกลาวแตอยางใด  
กรณีจึงถือเปนคุณแกผูฟองคดีแลว  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนหนังสือค้ําประกันธนาคาร 
รวมเปนเงินจํานวน ๗๔๒,๐๐๐ บาท (จากวงเงินค้ําประกันทั้งสิ้น ๑,๔๘๔,๐๐๐ บาท) ใหแก 
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๑-๕๗๒/๒๕๕๖) 
 

 กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสามารถเดินทางไปลงทะเบียนเพ่ือเสนอราคา 
ไดทันภายในกําหนดเวลา เน่ืองจากรถยนตที่ใชเปนพาหนะเกิดเสียอยางกะทันหัน 
ไมถือเปนเหตุสุดวิสัยที่จะยกข้ึนกลาวอางในการขอผอนปรนการยึดหลักประกันซอง 
ประกอบกับมูลคาหลักประกันซองที่หนวยงานทางปกครองกําหนดคิดเปนรอยละหา 
ของราคากลางงานกอสรางเทาน้ัน หลักประกันซองดังกลาวจึงยังไมสูงเกินสวน 



 
 
๑๑๕๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือเทียบกับการมิใหเกิดการสมยอมกันในการเสนอราคา หรือการบริการสาธารณะ 
ตองลาชาออกไป อันเปนวัตถุประสงคสําคัญของการจัดใหมีการประกวดราคาจาง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  สรุปขอเท็จจริง 
  กรมทางหลวงชนบท (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือจางเหมากอสรางถนนลาดยางสาย บ. หนอสุวรรณ-บ. ลาดตาล  
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกําหนดใหผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง
พรอมกับการย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง  ตอมา ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมทั้งแจงวัน เวลา 
และสถานที่ในการเสนอราคาใหผูฟองคดีทราบ แตปรากฏวาเม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคา 
ผูฟองคดีไปถึงสถานที่เสนอราคาในเวลา ๐๙.๓๘ นาฬิกา ชากวากําหนด ๘ นาที โดยอางวา 
ในระหวางเดินทางรถยนตที่ใชเปนพาหนะเกิดเสียอยางกะทันหัน ประธานคณะกรรมการ 
ประกวดราคาจึงประกาศใหผูฟองคดีหมดสิทธิเสนอราคาเนื่องจากไมสงผูแทนมาเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ผูฟองคดียอมรับในความผิดพลาดแตขอความอนุเคราะห 
ในการผอนปรนการยึดหลักประกันซอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงหารือไปยังคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ผานทางกรมบัญชีกลาง ซ่ึงกรมบัญชีกลาง 
ไดตอบขอหารือดังกลาววา การที่ยานพาหนะเสียระหวางทางเปนหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของผูฟองคดีที่จะตองดูแลสภาพยานพาหนะใหพรอมสําหรับการเดินทาง ประกอบกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังไดกําหนดให 
มีผูแทนที่ เขาเสนอราคาไดถึงสามคนเพ่ือปองกันและแกไขอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไวแลว 
จึงไมสามารถผอนผันการยึดหลักประกันซองตามที่ผูฟองคดีรองขอได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมี
หนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาไมสามารถผอนผันการยึดหลักประกันซองได และใหผูฟองคดี 
นําเงินมาชําระภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมเปนธรรม 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งยึดหลักประกันซองของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหคืนหลักประกันซองแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 โดยที่มาตรา ๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา “เหตุสุดวิสัย” 
หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได 
แมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุน้ันจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร 
อันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น  การที่ผูฟองคดีกลาวอางวาไมสามารถ
เดินทางมาใหทันเวลาเสนอราคาเนื่องจากรถยนตที่ใชเปนพาหนะเกิดเสียอยางกะทันหันนั้น 
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ขอกลาวอางดังกลาวไมใชเหตุสุดวิสัย เน่ืองจากผูฟองคดีมีหนาที่ตองบํารุงรักษารถยนตใหอยู 
ในสภาพที่ใชงานไดและตองมีหนาที่ตรวจสภาพรถยนตใหเรียบรอยกอนที่จะมีการใชงาน   
อีกทั้ง ในแนวทางการยึดหลักประกันซองตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒.๔๓๘ และขอ ๑๔.๔ (๒)๓๙ 
ของแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ไมไดกําหนดวา หากไมสามารถมาตามกําหนดเวลา 
ที่นัดหมายเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยแลว ผูเสนอราคาจะไมตองถูกริบหลักประกันซอง  ดังนั้น 
เม่ือประธานคณะกรรมการประกวดราคาไดมีประกาศใหผูฟองคดีหมดสิทธิเสนอราคาเน่ืองจาก
ไมสงผูแทนมาเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดตามที่ไดนัดหมาย และสํานักงาน 
ทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาจะยึดหลักประกันซอง 
รวมทั้งไดแจงใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอูทอง นําเงินมาชําระใหแกผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ น้ัน จึงเปนการชอบดวยกฎหมายแลว 
 สวนประเด็นพิจารณาวาจํานวนเงินหลักประกันซองเปนจํานวนที่สูงเกินสวนหรือไมน้ัน 
เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีความประสงคจะจางเหมากอสรางถนนลาดยาง สาย บ. หนอสุวรรณ 
-บ. ลาดตาล อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเปนการจัดทําบริการสาธารณะ โดยจัดใหมี 
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหมีการแขงขันกันอยางเสรี โดยประสงค 
จะใหมีผูเขาแขงขันหลายรายและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ หากปลอยใหมีการกระทํา 
ในลักษณะการสมยอมกันในการเสนอราคาเพื่อใหผู มีสิทธิเสนอราคาเพียงบางรายชนะ 
การประกวดราคาก็จะกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ และหากการประกวดราคาจาง
ดังกลาวตองถูกยกเลิกโดยไมมีการแขงขันก็จะทําใหการดําเนินการบริการสาธารณะตองลาชา
ตามไปดวย ประกอบกับเม่ือพิจารณาราคากลางของงานกอสรางตามสัญญาพิพาท ซ่ึงเปนเงิน
จํานวนทั้งสิ้น ๕,๑๒๘,๐๐๐ บาท การกําหนดใหผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองเปนเงินจํานวน 
๒๕๖,๔๐๐ บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละหาของราคากลางของงานกอสราง จึงไมใชการกําหนด
หลักประกันซองที่สูงเกินสวน เม่ือเทียบกับการมิใหเกิดการสมยอมกันในการเสนอราคาหรือ 
 

                                           
๓๘-๓๙ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ขอ ๑๒.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับแจงนัดหมาย ตองมาใหทันการลงทะเบียน มิฉะน้ันจะถูกยึดหลักประกันซอง 
 ขอ ๑๔.๔ (๒) เม่ือถึงกําหนดเวลานัดหมาย ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมาลงทะเบียนตอหนากรรมการประกวดราคา 
โดยผูเสนอราคาตองยื่นแบบ บก. ๐๐๖ พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาบัตรประชาชนของผูแทน
ผูมีสิทธิเสนอราคาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ไมเกิน ๓ ราย) และขอรับ USERNAME และ PASSWORD และหากมาไมทันเวลา
การลงทะเบียน ก็จะถูกยึดหลักประกันซอง 
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การบริการสาธารณะที่ตองลาชาออกไป  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง๔๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๗/๒๕๕๖  
และที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา
กําหนด โดยมีเหตุเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูแทนของผูมีสิทธิเสนอราคาเอง 
ที่ไมไดวางแผนการเดินทางใหรอบคอบ จึงไมใชเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอ่ืนใด 
อันผูมีสิทธิเสนอราคาไมตองรับผิดชอบ  หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา
จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวได 
 อยางไรก็ตาม  หากความเสียหายที่หนวยงานทางปกครองผูจัดใหมีการ 
ประกวดราคาไดรับจากการที่ผูมีสิทธิเสนอราคาไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสู
กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด มีไมมาก  อีกทั้ง ผูมีสิทธิ
เสนอราคาเองก็ไมไดจงใจไมสงผูแทนมาลงทะเบียน คงมาไมทันตามกําหนดเวลาเพียง  
๘ นาที เทาน้ัน  เบี้ยปรับเต็มจํานวนตามหลักประกันซองจึงเปนเบี้ยปรับที่สูงเกินสวน  
สมควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนเบ้ียปรับทั้งหมด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ประกาศประมูลจางงานปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ถนนลาดพราว บริเวณปากซอยลาดพราว ๗๑ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดให 
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารทางดานเทคนิค ปรากฏวา 
มีผูยื่นขอเสนอการประมูลตามประกาศดังกลาวจํานวน ๕ ราย รวมทั้งผูฟองคดีที่ ๑  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาใหผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปน 
ผูมีสิทธิเสนอราคาทราบลวงหนาวาใหมาเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่  
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ณ บริษัท พ. ชั้น ๓๔ อาคารลุมพินีทาวเวอร ถนนพระรามที่ ๔  
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และใหมาลงทะเบียนตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  
 

                                           
๔๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๓๘๓ ถาเบ้ียปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควร
เพียงใดน้ัน ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหน้ีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน 
เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ถึง ๑๑ นาฬิกา โดยมีหมายเหตุเตือนไวทายหนังสือฉบับดังกลาวดวยวาจะตองมาใหทัน 
การลงทะเบียน  มิฉะน้ัน จะถูกยึดหลักประกันซอง แตปรากฏวาเม่ือถึงวันเสนอราคาขางตน  
ผูฟองคดีที่ ๑ มาถึงสถานที่ลงทะเบียนเสนอราคาในเวลา ๑๑.๐๘ นาฬิกา ซ่ึงลวงเลย
กําหนดเวลาไป ๘ นาที เน่ืองจากรถยนตของผูแทนของผูฟองคดีที่ ๑ ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชน 
โดยไดแจงเหตุดังกลาวใหเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบแลว แตคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสมีมติใหผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูหมดสิทธิเสนอราคา  
และใหยึดหลักประกันซองของผูฟองคดีที่ ๑  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงการยึด
หลักประกันซองดังกลาวใหผูฟองคดีที่ ๒ ในฐานะธนาคารผูค้ําประกันทราบ และใหผูฟองคดีที่ ๒ 
นําเงินหลักประกันซองดังกลาวไปชําระใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๑ เห็นวาการที่ 
ผูฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถสงผูแทนไปเสนอราคาไดทันตามกําหนดเวลาเปนเพราะเหตุสุดวิสัย  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังยึดหลักประกันซองดังกลาว 
ของผูถูกฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  ประกาศประมูลจางงานปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนลาดพราว บริเวณปากซอย
ลาดพราว ๗๑ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่พิพาท มีลักษณะเปนคําเสนอใหผูที่ประสงคจะเขา 
เสนอราคาปฏิบัติตามเง่ือนไขของการเสนอราคาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ 
ตกลงยินยอมผูกพันตนตามประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยการยื่นขอเสนอการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง
โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และนําหนังสือค้ําประกันมาวางเปนหลักประกันซอง  
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ กรณียอมถือไดวาผูฟองคดีที่ ๑ ไดแสดงเจตนาสนองรับคําเสนอของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกอใหเกิดสัญญาระหวางผูฟองคดีที่ ๑ กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขึ้นแลว  
และโดยที่ขอกําหนดในประกาศประมูลจางดังกลาวมีลักษณะเปนขอตกลงหรือสัญญาที่เปน
เคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีจะทําใหการดําเนินกิจการทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ บรรลุผล 
กลาวคือ ไดมาซ่ึงคูสัญญาตามสัญญาจางพิพาท สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง 
โดยสภาพ 
  เม่ือสัญญาพิพาทมีขอกําหนดวา ผูฟองคดีที่ ๑ จะตองไมถอนตัวออกจากการประมูล 
และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประมูลจาง ซ่ึงกําหนดไววา ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองสงผูแทน 
มาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด หากไมสง
ผูแทนมาลงทะเบียน หรือผูแทนมาลงทะเบียนไมทันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
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หรือไมลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิยึดหลักประกันซอง
ของผูฟองคดีที่ ๑ ได รวมทั้งขอความที่ระบุเตือนไวในหมายเหตุทายแบบแจงวัน เวลา และ
สถานที่เสนอราคาเพื่อเขาสูระบบกระบวนการเสนอราคาวา จะตองมาใหทันการลงทะเบียน  
มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันซอง ก็มีลักษณะเปนการที่ผูฟองคดีที่ ๑ สัญญาแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
วา จะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบี้ยปรับเม่ือตนประพฤติผิดขอสัญญาทางปกครองประธานดังกลาว 
และโดยที่สัญญาที่ลูกหน้ีตามสัญญาทางปกครองใหไวแกเจาหน้ีวาจะใชเงินจํานวนหนึ่ง 
เปนเบี้ยปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ตามสัญญาทางปกครองหรือไมชําระหนี้ดังกลาวใหถูกตอง
สมควรน้ัน มีเจตนารมณหรือความประสงคเชนเดียวกันกับสัญญาที่ลูกหน้ีตามสัญญาทางแพง
ใหไวแกเจาหน้ีวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเม่ือตนไมชําระหน้ีตามสัญญาทางแพง หรือไมชําระหนี้
ดังกลาวใหถูกตองสมควร กลาวคือ เปนทั้งบทกําหนดโทษท่ีจะลงแกลูกหน้ีในกรณีที่ลูกหน้ี 
ผิดสัญญาไมชําระหนี้ และการกําหนดคาเสียหายที่จะเกิดแกเจาหน้ีอันเนื่องจากการที่ลูกหน้ี 
ผิดสัญญาไมชําระหนี้ กรณีจึงตองนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
บรรพ ๒ หน้ี ลักษณะ ๒ สัญญา หมวด ๓ มัดจําและกําหนดเบ้ียปรับ มาใชบังคับกับสัญญาที่ 
ผูฟองคดีที่ ๑ ใหไวแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาจะใชเงินจํานวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท เปนเบี้ยปรับใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว ไมสงผูแทน 
มาลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประมูลตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง ในฐานะที่เปน 
บทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง 
  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีที่ ๑ มาถึงสถานที่ลงทะเบียนเสนอราคาเม่ือลวงเลย
กําหนดเวลาไป ๘ นาที กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดีที่ ๑ ไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในเอกสารประมูลจาง ปญหาที่ตอง
พิจารณาคงมีแตเพียงวา การที่ผูฟองคดีที่ ๑ ไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดเชนนี้ เปนเพราะพฤติการณอันผูฟองคดีที่ ๑  
ไมตองรับผิดชอบหรือไม  ประเด็นดังกลาวเห็นวา ผูแทนของผูฟองคดีที่ ๑ อยูในวิสัยที่จะ 
คาดเห็นสภาพการจราจรบริเวณถนนประชาชื่นซึ่งเปนเสนทางที่ใชในการเดินทางไปบริษัท
ผูดําเนินการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงตั้งอยูที่ชั้น ๓๔ อาคารลุมพินีทาวเวอร 
ถนนพระรามที่ ๔ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ไดเปนอยางดีวาเปนเสนทาง 
ที่มีรถโดยสารสาธารณะและรถยนตสวนบุคคลสัญจรไปมาเปนจํานวนมาก การเดินทางจาก 
ที่ทําการของผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงตั้งอยูบนถนนประชาชื่น ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ไปยังบริษัทดังกลาวจึงตองใชเวลานานพอสมควร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากมี
อุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาวแลวก็ยิ่งตองใชเวลานานขึ้นไปอีก ผูแทนของผูฟองคดีที่ ๑  
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จึงชอบที่จะออกเดินทางแตเน่ิน ๆ เพ่ือใหสามารถไปถึงสถานที่เสนอราคาไดทันเวลาเริ่มเปดใหมี
การลงทะเบียนเสนอราคา  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูแทนของผูฟองคดีที่ ๑ เริ่มออกเดินทาง
จากภูมิลําเนาเม่ือเวลาประมาณ ๙ นาฬิกา และรถยนตที่ใชเปนพาหนะในการเดินทางประสบ
อุบัติเหตุบนถนนประชาชื่น ซ่ึงเปนบริเวณใกลเคียงกับที่ทําการของผูฟองคดีเม่ือเวลาประมาณ 
๑๐ นาฬิกา โดยปรากฏจากหลักฐานของบริษัทประกันภัยวาอุบัติเหตุดังกลาวเกิดจาก 
ความประมาทเลินเลอของผูแทนของผูฟองคดีที่ ๑ และเม่ือเกิดอุบัติเหตุแลว ผูแทนของ 
ผูฟองคดีที่ ๑ ตองใชเวลารอตัวแทนบริษัทประกันภัยอยูจนถึงเวลาประมาณ ๑๐.๔๐ นาฬิกา  
จึงเริ่มเดินทางไปยังสถานที่ที่เสนอราคาไดอีกคร้ัง กรณีจึงไมอาจจะถือไดวาการที่ผูฟองคดีที่ ๑ 
ไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
เปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอ่ืนใดอันผูฟองคดีที่ ๑ ไมตองรับผิดชอบ แตเปนเพราะ
ความประมาทเลินเลอของผูแทนของผูฟองคดีที่ ๑ เอง ที่ไมไดวางแผนในการเดินทาง 
มาลงทะเบียน ทั้งที่ทราบวาหากมาไมทันกําหนดเวลาจะถูกยึดหลักประกันซอง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีสิทธิเรียกใหผูฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูฟองคดีที่ ๒ ชดใชเงินจํานวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท ตามหนังสือค้ําประกันของผูฟองคดีที่ ๒ ได 
  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวาหนังสือค้ําประกันของผูฟองคดีที่ ๒ จํานวน 
๒๖๘,๖๕๐ บาท ที่ผูฟองคดีที่ ๑ มอบใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเพ่ือเปนหลักประกันซองนั้น คิดเปน
จํานวนเงินรอยละ ๕ ของวงเงินเริ่มตนการประมูลตามสัญญาจางที่กําหนดไว ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
แตการประกวดราคาครั้งน้ีมีผูเขาเสนอราคารวมสี่ราย โดยผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคา 
๕,๓๔๕,๕๐๐ บาท ซ่ึงต่ํากวาวงเงินเริ่มตน ๔,๕๐๐ บาท หรือคิดเปนรอยละ ๐.๐๘๔  ดังน้ัน 
หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับความเสียหายเน่ืองจากผูฟองคดีที่ ๑ ไมไดสงผูแทนมาลงทะเบียน
เพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ก็คงไดรับความเสียหาย 
ไมมากนัก  อีกทั้ง ผูฟองคดีที่ ๑ เองก็มิไดจงใจไมสงผูแทนเขารวมกระบวนการเสนอราคา 
เน่ืองจากผูแทนของผูฟองคดีที่ ๑ มาไมทันกําหนดเวลาที่เปดใหลงทะเบียนเพียง ๘ นาที 
เทาน้ัน กรณีจึงเห็นไดวาเบี้ยปรับที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะริบน้ันสูงเกินสวน ซ่ึงเม่ือพิเคราะห 
ถึงทางไดเสียของผูถูกฟองคดีทั้งสองทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสีย 
ในเชิงทรัพยสินเทาน้ันแลว สมควรลดเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดีที่ ๑ ลง โดยใหผูฟองคดีที่ ๑  
ชําระเบี้ยปรับรอยละ ๒๐ ของจํานวนเบี้ยปรับทั้งหมด ผูฟองคดีที่ ๑ จึงตองชําระเบี้ยปรับใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงิน ๕๓,๗๓๐ บาท 
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  สวนผูฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงให 
ผูฟองคดีที่ ๒ ทราบการยึดหลักประกันซองและใหผูฟองคดีที่ ๒ นําเงินจํานวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท 
ไปชําระเงินใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือฉบับดังกลาว  
แตผูฟองคดีที่ ๒ ไมนําเงินไปชําระภายในกําหนดเวลา ผูฟองคดีที่ ๒ จึงตกเปนผูผิดนัดตั้งแต
วันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว และตองชําระดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดในอัตรารอยละ  
๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒๖๘,๖๕๐ บาท นับแตวันที่ผิดนัดเปนตนไป แตโดยที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําขอในสวนของดอกเบี้ยนับแตวันฟองแยง ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ 
จึงตองรวมกันรับผิดชําระเงินจํานวน ๕๓,๗๓๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
ของตนเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันฟองแยงเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
   พิพากษาใหผูฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน ๕๓,๗๓๐ บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันฟองแยงเปนตนไป 
จนกวาจะชําระเสร็จแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนหลักประกันซอง 
ใหแกผูฟองคดีที่ ๑ เม่ือไดรับชําระเงินดังกลาวแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๕๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๑๑๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๒๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๙๕๓/๒๕๕๖ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
   

๗. การส่ังใหเปนผูทิ้งงาน 
 

 กรณีที่ผู รับจางไดทําสัญญาจางชวงกับผูรับจางชวงที่สวนราชการคูสัญญา
อนุญาตใหรับชวงงานได แตผูรับจางชวงไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามระยะเวลา 
ที่ กําหนดในสัญญาจางชวง  เม่ือสัญญาจางชวงไมไดกําหนดใหผู รับจางหลุดพน 
ความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญาจาง ผูรับจางจึงตองผูกพันทํางานใหแลวเสร็จ
ตามสัญญาที่ทําไวกับสวนราชการ การที่ผู รับจางซึ่งทราบวาผู รับจางชวงไมอาจ 
เขาทํางานตามสัญญาจางชวงได แตก็ยังไมเขาทํางานตามเงื่อนไขและขอตกลง 
ในสัญญาใหแลวเสร็จ และไมไดชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ 
ตามสัญญาไดตามที่สวนราชการคูสัญญาใหโอกาส จึงถือเปนกรณีที่ผูรับจางทํางาน 
ไมแลวเสร็จตามสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร จึงเปนผูทิ้งงานตามระเบียบวาดวย
การพัสดุ โดยหุนสวนผูจัดการของผูรับจางดังกลาวตองตกเปนผูทิ้งงานดวย 
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 สรุปขอเท็จจริง 
 การประปาสวนภูมิภาค (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยผูวาการการประปาสวนภูมิภาค  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด ศ. (ผูฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงมีผูฟองคดีที่ ๒  
เปนหุนสวนผู จัดการ ใหทําการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาอุดรธานี อําเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี มีกําหนดเวลาตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ 
๒๕๔๘  ตอมา ไดมีการแกไขเพิ่มเติมสัญญาจางจํานวน ๕ คร้ัง โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดขยาย
เวลาทําการกอสรางใหแกผูฟองคดีที่ ๑ เปนจํานวน ๓๓๗ วัน อายุสัญญาจึงครบกําหนด 
ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาจางชวงใหบริษัท อ. ทํางาน 
ที่เหลือตามสัญญา โดยไดรับความยินยอมจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตปรากฏวาตั้งแตวันที่เริ่มตน
ทํางานตามสัญญาจางชวง ผูรับจางชวงยังไมเขาดําเนินงานตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีที่ ๑ ขอใหเรงรัดงานใหเปนไปตามแผนงานและตามกําหนดเวลา 
ในสัญญาโดยดวน  อีกทั้ง ไดมีหนังสือถึงผูรับจางชวงเพ่ือเรงรัดการทํางานดวย แตผูรับจางชวง
ไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทบทวนสัญญารับจางชวงอีกคร้ังหน่ึง โดยประสงคให 
มีการเลิกสัญญาเพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เน่ืองจากขณะลงนามทําสัญญาจางชวง 
กรรมการผูจัดการของผูรับจางชวงมีอาการปวย จึงไมไดตรวจสอบและพิจารณาขอสัญญา 
อยางถี่ถวนวามีระยะเวลาเพียงพอหรือไม และเม่ือไดตรวจสอบแลวพบวาขาดบุคลากร 
ในการกอสราง หากเขาทํางานแลวเกรงวาจะไมแลวเสร็จตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงมีหนังสือถึงผูฟองคดีที่ ๑ เพ่ือใหมาประชุมชี้แจงปญหาอุปสรรคและหาแนวทางแกไข  
โดยไดมีหนังสือแจงใหผูรับจางชวงมารวมประชุมดวย ผลการประชุมสรุปวากรรมการผูจัดการ
ของผูรับจางชวงไดเสนอใหผูฟองคดีที่ ๑ เขามาดําเนินการกอสรางตอ โดยยินยอมสละสิทธิ 
การรับโอนสิทธิรับเงินคาจางเหมาเพ่ือใหผูฟองคดีที่ ๑ มีเงินหมุนเวียนตอไป ซ่ึงผูรับมอบอํานาจ
จากผูฟองคดีที่ ๑ เห็นดวยและจะนําเสนอตอผูฟองคดีที่ ๑ เพ่ือพิจารณา  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ 
มีหนังสือแจงตอบกลับวา ภายหลังจากการลงนามในสัญญาจางชวงผูฟองคดีที่ ๑ ไดเลิกจาง
คนงานทั้งหมดเพ่ือใหไปประกอบอาชีพอ่ืน  อีกทั้ง เคร่ืองมือที่ใชในงานกอสรางไดจําหนาย 
จายแจกไปเปนสวนมาก เน่ืองจากไมไดคาดการณวาผูรับจางชวงจะไมเขาทํางาน เพราะไดให
การรับรองวามีความพรอมทั้งบุคลากร อุปกรณ และงบประมาณ ผูฟองคดีที่ ๑ จึงยังไมสามารถ
ใหคําตอบไดเน่ืองจากตองใชเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ กอน  
หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือเรงรัดการทํางานอีกคร้ัง แตไมมี 
ความคืบหนา คณะกรรมการพิจารณาผูรับจางที่เขาขายเปนผูทิ้งงานของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงพิจารณาใหผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูทิ้งงานตามคําสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
พรอมทั้งแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ  ตอมา ผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นอุทธรณคําสั่ง 
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ใหเปนผูทิ้งงานดังกลาวแตผูมีอํานาจพิจารณายกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสอง ผูฟองคดีทั้งสอง
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งให 
ผูฟองคดีทั้งสองเปนผูทิ้งงาน 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผู รับจางชวงไมสามารถกอสรางงานสวนที่ เหลือของ 
ผูฟองคดีที่ ๑ ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุในสัญญาจางชวง  อีกทั้ง สัญญาจางชวง
มิไดกําหนดใหผูฟองคดีที่ ๑ หลุดพนความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญาจางเหมา 
กอสรางพิพาท  ดังน้ัน ผูฟองคดีที่ ๑ ยังคงตองผูกพันทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญาดังที่ระบุไว
ในสัญญา เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ มิไดเขาทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญา และตามที่ไดมีการขยาย
ระยะเวลาออกไป ทั้งที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเรงรัดและแจงใหผูฟองคดีที่ ๑ เขาทํางาน 
แตผูฟองคดีที่ ๑ ก็มิไดเขาดําเนินการตามสัญญา จึงถือวาผูฟองคดีที่ ๑ ทํางานไมแลวเสร็จ  
แมจะอางวาไดเลิกจางคนงานทั้งหมด และไดจําหนายจายแจกเครื่องมือที่ใชในงานกอสรางแลว
เปนสวนใหญ แตกรณีดังกลาวมิใชเหตุที่จะนํามากลาวอางได และเม่ือไดมีการเปดโอกาสให 
ผูฟองคดีทั้งสองชี้แจงเหตุผลกอนจะมีคําส่ังใหเปนผูทิ้งงาน ผูฟองคดีทั้งสองก็มิไดมีการชี้แจง 
แตประการใด จึงถือวาการที่ผูฟองคดีที่ ๑ ทํางานไมแลวเสร็จตามที่ กําหนดในสัญญา  
เปนการกระทําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร จึงเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม๔๑  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเม่ือผูฟองคดีที่ ๒  
เปนหุนสวนผูจัดการของผูฟองคดีที่ ๑ จึงทําใหผูฟองคดีที่ ๒ ตกเปนผูทิ้งงานดวยโดยผล 
ของขอ ๑๔๕ ฉ ของระเบียบฉบับเดียวกัน  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ 

                                           
๔๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ขอ ๑๔๕ ทวิ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) เม่ือคูสัญญาของทางราชการ หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได ไมปฏิบัติตามสัญญา 
หรือขอตกลงน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก  
ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได เปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี พรอมทั้ง 
เสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงดวย 
 เม่ือปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เปนการกระทําโดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงสงชื่อบุคคลดังกลาวไปยังผูรักษาการตามระเบียบ 
เพื่อพิจารณาส่ังใหเปนผูทิ้งงานโดยเร็ว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ตกเปนผูทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุฯ ขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๒) 
วรรคสอง และวรรคสาม สวนผูฟองคดีที่ ๒ เปนหุนสวนผูจัดการของผูฟองคดีที่ ๑ จึงตกเปน 
ผูทิ้งงานดวยตามขอ ๑๔๕ ฉ วรรคหนึ่ง๔๒ ของระเบียบฉบับเดียวกัน จึงชอบแลว 
 นอกจากน้ี การพิจารณาวาบุคคลใดเปนผูทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุฯ น้ัน ขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับดังกลาว ไดกําหนดถึงเหตุ 
แหงกรณีที่อาจออกคําสั่งใหเปนผูทิ้งงาน สวนวรรคสองไดกําหนดวาบุคคลใดบางที่อาจถูกสั่ง 
ใหเปนผูทิ้งงานได  ดังนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีอํานาจพิจารณาใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก  
ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได แลวแตกรณี 
เปนผูทิ้งงาน ซ่ึงในคดีน้ี คูสัญญา คือ ผูฟองคดีที่ ๑ สวนผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตให 
รับชวงงานได คือ บริษัท อ.  ดังน้ัน ทั้งผูฟองคดีที่ ๑ และบริษัท อ. ก็อาจถูกส่ังใหเปนผูทิ้งงานได 
กรณีจึงมิใชหมายความถึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงเทาน้ันที่จะถูกส่ังใหเปนผูทิ้งงานตามที่ผูฟองคดี
ทั้งสองกลาวอาง 
 สวนกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสองอางวา เม่ือสัญญายกเลิกแลว การออกคําส่ังใหผูฟองคดี 
ทั้งสองเปนผูทิ้งงานจึงไมชอบดวยกฎหมายนั้น เห็นวา แมขณะออกคําส่ังใหผูฟองคดีทั้งสอง
เปนผูทิ้งงานจะไดยกเลิกสัญญาแลว และการยกเลิกสัญญามีผลใหคูสัญญาไมตองปฏิบัติตาม
สัญญาตอกันก็ตาม แตในขณะที่มีการไมปฏิบัติตามสัญญาน้ัน ผูฟองคดีทั้งสองยังมีฐานะ 
เปนคูสัญญา และการมีคําสั่งวาบุคคลใดเปนผูทิ้งงานมิใชการดําเนินการตามสัญญา แตเปน 
การดําเนินการตามที่กฎหมายใหอํานาจไว  ทั้งน้ี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุฯ ขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสองและวรรคสาม ในกรณีของผูฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงเปนผูรับจาง และขอ ๑๔๕ ฉ วรรคหนึ่ง ในกรณีของผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการ
ของผูฟองคดีที่ ๑ กรณีจึงเปนการใชอํานาจทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดี 
ที่ ๓ ไมใชการใชสิทธิตามสัญญา  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๕) 
 
 

                                           
๔๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 ขอ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกส่ังใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา  
ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลน้ัน ใหผูรักษาการตามระเบียบน้ีส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๑๖๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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 การสั่ งลงโทษผูทิ้ งงานเปนมาตรการของฝายบริหารที่ มุ งจํากัดสิทธิของ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่กระทําการผิดเงื่อนไขหรือขอตกลงโดยไมยอม 
ไปทําสัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งมีพฤติการณ 
ไมสุจริตหรือสมยอมกันในการเขาเสนอราคา เพื่อมิใหเกิดความเสียหายในการจัดทํา
บริการสาธารณะของรัฐ  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาเอกชนผูรับจางไมยอมเขาดําเนินการ 
ตามสัญญาโดยไมไดแจงสาเหตุใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางทราบ กรณียอมถือไดวา
เอกชนผูรับจางไมปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาจางโดยไมมีเหตุผลอันสมควร การท่ี 
ผูมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งใหเอกชนผู รับจางดังกลาวเปนผูทิ้งงาน จึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 

องคการบริหารสวนตําบลสิงหโคกทําสัญญาวาจางผูฟองคดีใหดําเนินการตามโครงการ
จางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสิงหโคก โดยสัญญาจางกําหนดใหผูฟองคดี 
เริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ และกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๔๘ แตผูฟองคดีไมยอมเขาดําเนินการตามสัญญาจางและไมไดแจงสาเหตุ 
ใหองคการบริหารสวนตําบลสิงหโคกทราบ องคการบริหารสวนตําบลสิงหโคกจึงมีหนังสือ 
แจงสิ้นสุดสัญญาจาง และบอกเลิกสัญญาจาง และไดรายงานตอผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือสั่งใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงาน  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ
แจงใหผูฟองคดีชี้แจงขอเท็จจริงกรณีที่ไมเขาดําเนินการตามสัญญาจาง ซ่ึงผูฟองคดีชี้แจงวา 
มีความผิดพลาดในการเสนอราคา และยินยอมรับผิดชําระคาปรับตามสัญญา รวมทั้งจะรีบขนยาย
อุปกรณเขาไปดําเนินการกอสรางโดยเร็ว แตคณะอนุกรรมการวาดวยการพัสดุขององคการบริหาร
สวนจังหวัดรอยเอ็ดมีมติเห็นควรมีคําสั่งใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงานซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลว
เห็นชอบดวย จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงาน ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ โดยตั้งขอสังเกตวา เหตุใดองคการบริหารสวนตําบลสิงหโคกจึงไมแจงใหผูฟองคดีทราบวา
เปนผูทิ้งงานจนลวงเลยกําหนดสงมอบงานจางมาเปนเวลา ๕ ปแลว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ไดพิจารณาแลวมีคําสั่งใหยกอุทธรณ ผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงาน 

 
 
 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๑๖๑ 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยท่ีการสั่งลงโทษผูทิ้งงานเปนมาตรการของฝายบริหารที่ มุงจํากัดสิทธิของ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีกระทําการผิดเง่ือนไขหรือขอตกลงโดยไมยอมไปทําสัญญา 
หรือไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งมีพฤติการณไมสุจริตหรือสมยอมกัน
ในการเขาเสนอราคาเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ ซ่ึงขอ ๖๖ 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดวา ใหประธานกรรมการบริหารรายงานผานอําเภอและจังหวัดเพ่ือเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด หรือคูสัญญาขององคการบริหารสวนตําบล 
ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนผูทิ้งงาน เม่ือปลัดกระทรวง
มหาดไทยสั่งผูน้ันเปนผูทิ้งงานแลว ใหรีบสงชื่อผูน้ันไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือแจงเวียน
ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ ประกอบกับปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมีคําส่ังที่ ๒๒๘/๒๕๔๕  
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
กรณีพิจารณาลงโทษผูทิ้งงานขององคการบริหารสวนตําบล  เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ผูฟองคดี
ไมเขาทํางานที่รับจางภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญาโดยไมไดแจงสาเหตุใหองคการบริหาร
สวนตําบลสิงหโคกทราบ กรณียอมถือไดวาผูฟองคดีไมปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาจาง 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงาน และผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ มีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
  กรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวาเม่ือผูฟองคดีจะขอเขาดําเนินการกอสรางอีกคร้ังเนื่องจาก
ราคาวัสดุกอสรางเริ่มคงที่แลว องคการบริหารสวนตําบลสิงหโคกกลับบอกเลิกสัญญา 
ทั้งที่ผูฟองคดียินยอมชดใชคาเสียหายในทางแพง เปนการไมชอบน้ัน เห็นวา เม่ือผูฟองคดี 
ผิดสัญญาจาง องคการบริหารสวนตําบลสิงหโคกผูวาจางจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดตามสัญญา 
และการเรียกคาเสียหายทางแพงหรือคาปรับเปนสิทธิของผูวาจางที่จะใชสิทธิตามสัญญา 
ในการหักเงินดังกลาวออกจากคาจาง เงินประกันผลงาน และบังคับเอาจากหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา และแมผูฟองคดีจะไมยินยอมชดใชคาเสียหาย รวมทั้งไมยินยอม 
ให ริบหลักประกันสัญญา องคการบริหารสวนตําบลสิงหโคกก็ยังมีสิทธิตามกฎหมาย 
และตามสัญญาที่จะเรียกรองเอาจากผูฟองคดีไดอยูดี ประกอบกับการยินยอมชดใชคาเสียหาย
และยินยอมใหริบหลักประกันสัญญากับเง่ือนไขในการลงโทษผูทิ้งงานเปนคนละกรณีกัน 
แมผูรับจางจะยินยอมชดใชคาเสียหายรวมทั้งคาปรับแลว ก็ไมเปนการตัดสิทธิฝายผูวาจาง 
ที่จะเสนอตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูมีอํานาจที่จะสั่งใหคูสัญญาขององคการบริหารสวนตําบล



 
 
๑๑๖๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง       
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ที่ไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนผูทิ้งงานได ขออางของผูฟองคดีในกรณีน้ี
จึงไมอาจรับฟงได 
 สวนกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวาการออกคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการดําเนินการ
เกินกวา ๑ ป นับแตวันที่จะสามารถดําเนินการได ทําใหคดีขาดอายุความตามหลักกฎหมาย
ทั่วไปนั้น เห็นวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลฯ 
ไมไดกําหนดระยะเวลาการลงโทษผูทิ้งงานไววาจะตองดําเนินการภายในระยะเวลาเทาใด  
จึงถือไดวาการออกคําสั่งลงโทษผูทิ้งงานไมมีกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ และไมอาจนํา
เรื่องอายุความตามหลักกฎหมายท่ัวไปตามที่ผูฟองคดีกลาวอางมาตัดอํานาจของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๗)  



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๐ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 

 
 

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ)  
 

 ๑.๑ สัญญาสัมปทาน  
 

  ๑.๑.๑ การเกิดสัญญา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๑.๒ ผลของสัญญา 
 

   ๑) การชําระเงินรายไดจากการโฆษณาตามสัญญารวมดําเนินการ
รายการโทรทัศน 
 

  เม่ือสัญญารวมดําเนินการรายการโทรทัศนระหวางบริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) กับเอกชนผูผลิตรายการ เพื่อผลิตรายการขาวออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน ไมไดมีขอกําหนดที่ชัดเจนวา การจําหนายเวลาโฆษณาเกินกวาที่กําหนดไว
ในสัญญาจะไดรับสวนลดทางการคาหรือไม ในอัตราใด จึงเปนเรื่องที่คูสัญญาจะตอง 
ตกลงกันเปนกรณีไป  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูผลิตรายการทําการโฆษณาเกินกวาเวลา 
ที่กําหนดในสัญญามาโดยตลอด และไดสงเพียงใบคิวโฆษณาใหฝายออกอากาศโทรทัศน
ของทางสถานี โดยไมมีหนังสือขอซื้อเวลาและขอสวนลดทางการคาไปยังสํานักการตลาด
ของทางสถานีซึ่งเปนผูมีอํานาจพิจารณาตามที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งที่เคยทําหนังสือ
ขอซื้อเวลาและขอสวนลดทางการคาดังกลาวมาแลว เม่ือใบคิวโฆษณาขางตนเปนเพียง
เอกสารที่แสดงรายการและเวลาโฆษณาเทาน้ัน ไมไดมีลายมือชื่อของผูรับผิดชอบ  
จึงไมอาจถือเปนหนังสือหรือเอกสารการซื้อเวลาโฆษณาเพื่อขอสวนลดทางการคาได  
อีกทั้ง เม่ือบริษัท อสมทฯ ตรวจสอบพบกรณีดังกลาวและมีหนังสือเรียกใหชําระ 
คาโฆษณาสวนที่ เกินเวลา  ผูผลิตรายการก็ไดชําระเต็มจํานวนโดยไมไดโตแยง 
เรื่องสวนลดทางการคาในขณะนั้น ซึ่งหากผูผลิตรายการเห็นวาตนมีสิทธิตามสัญญา 
ที่จะไดรับสวนลดทางการคา ก็สามารถที่จะชําระเงินโดยหักสวนลดทางการคาไวได  
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และปลอยใหบริษัท อสมทฯ เปนผูใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายตอไป การที่ผูผลิตรายการ
ชําระเงินไปเต็มจํานวนยอมแสดงใหเห็นวาไมติดใจในสวนลดทางการคา  ดังน้ัน  
การที่บริษัท อสมทฯ ไมไดหักสวนลดคาโฆษณาที่เกินเวลาใหผูผลิตรายการ จึงไมเปน 
การผิดสัญญา และไมจําตองคืนเงินคาสวนลดทางการคาดังกลาวใหแกผูผลิตรายการ
แตอยางใด 
  นอกจากน้ี แมตามสัญญารวมดําเนินการรายการโทรทัศนดังกลาว
จะกําหนดให มีการแบง เวลาโฆษณาระหวางคู สัญญาในสัดสวนที่ เท า  ๆ  กัน  
แบบ Time Sharing คือ ๕๐ : ๕๐ แตขอกําหนดดังกลาวหมายถึงการที่บริษัท อสมทฯ  
ตกลงใหผูผลิตรายการผลิตรายการเพื่อออกอากาศโดยไมตองชําระคาเชาเวลา โดยมี
ขอตกลงแบงเวลาใหคูสัญญาทั้งสองฝายจําหนายเวลาโฆษณาไดในเวลาที่เทาเทียมกัน  
โดยแตละฝายจะจําหนายในราคาใดก็ได แตตองไมต่ํากวาราคาข้ันต่ําที่กําหนดไว 
ในสัญญา รวมทั้งสามารถจําหนายเวลาโฆษณาเกินกวาที่กําหนดในสัญญาได โดยจะตอง
ชําระคาโฆษณาสวนที่เกินตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา ไมไดหมายความวากรณีที่
บริษัท อสมทฯ มีการจําหนายโฆษณาเกินเวลาที่กําหนด จะตองชําระคาโฆษณาสวนเกิน
ใหแกผูผลิตรายการดวย เน่ืองจากไมไดมีขอสัญญากําหนดไว  อีกทั้ง บริษัท อสมทฯ  
เปนเจาของสถานีและเปนเจาของเวลาออกอากาศ กรณีดังกลาวถือเปนการใชเวลา
ออกอากาศของบริษัท อสมทฯ เอง ประกอบกับการจําหนายโฆษณาเกินเวลาของ 
บริษัท อสมทฯ ไมไดกระทบกับเวลาที่ ผูผลิตรายการไดรับสิทธิตามสัญญา คงมี
ผลกระทบตอการบริหารจัดการเวลาของบริษัท อสมทฯ เองเทาน้ัน กรณีจึงไมใช 
การล้ําเขาไปในเวลาโฆษณาของผูผลิตรายการ บริษัท อสมทฯ จึงไมจําตองชําระ 
คาโฆษณาสวนที่เกินเวลาตามสัญญาใหแกผูผลิตรายการ 
 สรุปขอเท็จจริง 
  ในขณะที่บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ผูถูกฟองคดี) มีสถานะเปน
องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย ไดทําสัญญารวมดําเนินการรายการโทรทัศนกับบริษัท ร. 
(ผูฟองคดี) เพ่ือผลิตรายการคุยคุยขาว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๙  
(โมเดิรนไนนทีวีในขณะนั้น) โดยผูฟองคดีตกลงรวมดําเนินการกับผูถูกฟองคดีทําการแพรภาพ
ออกอากาศรายการทุกวันเสารและวันอาทิตย เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
รวมครั้งละ ๕๕ นาที (รวมเวลาโฆษณา) ตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๔๗  ตอมา เม่ือผูถูกฟองคดีแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดแลว ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี
ไดทําสัญญารวมดําเนินการรายการโทรทัศนและทําบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมสัญญาดังกลาว
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โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไปเปนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  สําหรับรายการคุยคุยขาว
ทุกวันจันทรถึงวันศุกร น้ัน ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไดตกลงทําสัญญารวมดําเนินการ 
รายการโทรทัศนอีกฉบับหน่ึง ทําการแพรภาพออกอากาศรายการทุกวันจันทรถึงวันศุกร  
เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ นาฬิกา ถึง ๒๒.๐๐ นาฬิกา รวมครั้งละ ๓๐ นาที (รวมเวลาโฆษณา) 
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และตอมาผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี
ไดทําสัญญารวมดําเนินการรายการโทรทัศนและทําบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมสัญญาดังกลาว
เชนเดียวกับสัญญาฉบับแรก โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไปเปนวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๔๙  ทั้งน้ี สัญญารวมดําเนินรายการโทรทัศนทุกสัญญามีขอกําหนดไวทํานองเดียวกันวา  
ผูฟองคดีจะตองชําระคาโฆษณาสวนเกินที่ออกอากาศรายการทุกวันเสารและวันอาทิตยในอัตรา
นาทีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สวนรายการทุกวันจันทรถึงวันศุกรตองชําระคาโฆษณาสวนเกิน 
ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๙ ในอัตรานาทีละ ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
และระหวางเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ในอัตรานาทีละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
  ตอมา ผูถูกฟองคดีตรวจสอบพบวาผูฟองคดีไดโฆษณาเกินเวลา 
ตามสัญญาโดยไมไดแจงขอซื้อเวลาโฆษณาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ และป พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมเปนเงิน 
๑๓๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีไดชําระเงินคาซ้ือเวลาโฆษณาดังกลาวโดยหักสวนลด 
ทางการคารอยละ ๓๐ ออก ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ไมอาจพิจารณาสวนลด
ทางการคาได ขอใหผูฟองคดีชําระคาโฆษณาเพิ่มเติม ซ่ึงผูฟองคดีไดชําระเงินดังกลาวใหแก 
ผูถูกฟองคดีในวันเดียวกัน หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชําระคาโฆษณา
ที่ตกหลนเพ่ิมเติมของวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยไมไดหักสวนลด
ทางการคา ผูฟองคดีไดชําระเงินดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีในวันเดียวกัน  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงไปยังผูฟองคดีอีกคร้ังเพ่ือขอใหชําระคาสวนลดของคาโฆษณาสวนเกินของเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงผูถูกฟองคดีใหสวนลดทางการคาไปโดยผิดพลาดเปนเงิน ๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท 
แตผูฟองคดีไมไดชําระโดยเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีเรียกเก็บคาโฆษณาสวนเกินโดยไมหักสวนลด
ทางการคาใหแกผูฟองคดี เปนการไมปฏิบัติตามสัญญา เพราะตั้งแตวันเริ่มตนสัญญาจนถึง 
วันสิ้นสุดสัญญา ผูฟองคดีไดรับผิดชอบคาใชจายในการผลิตรายการคุยคุยขาวทั้งสองรายการ 
ทุกขั้นตอน และกอนออกอากาศในแตละวัน ผูฟองคดีไดแจงความประสงคขอโฆษณา 
โดยการสงใบคิวโฆษณาใหแกผูถูกฟองคดีทราบลวงหนาเพ่ือตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นชอบ
และดําเนินการตามขั้นตอนการเตรียมการออกอากาศตอไป  อีกทั้ง ในใบคิวโฆษณา 
ของผูฟองคดียังไดระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ ชื่อชุดโฆษณา และจํานวนเวลาไวอยางชัดเจน 
หากใบคิวโฆษณาของผูฟองคดีมีรายการโฆษณาเกินกวาสวนแบงเวลา ยอมถือไดวาผูฟองคดี
ไดแจงความประสงคขอโฆษณาเกินเวลาตอผูถูกฟองคดีแลว ซ่ึงเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
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ที่จะตองคํานวณคาโฆษณาพรอมหักสวนลดทางการคาเพ่ือที่จะเรียกเก็บจากผูฟองคดีตอไป  
ซ่ึงการสงใบคิวโฆษณาดังกลาวน้ี ผูถูกฟองคดีไมเคยโตแยงหรือทักทวงการดําเนินการ 
ของผูฟองคดีวา ปฏิบัติไมถูกตองตามขอตกลงหรือตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของผูถูกฟองคดี
แตประการใด จึงเปนการยอมรับโดยปริยาย ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชเงินคืนใหแก 
ผูฟองคดีเปนเงิน ๔๙,๐๓๕,๒๖๗.๑๒ บาท พรอมดอกเบี้ย ๖,๔๘๘,๔๙๖.๒๖ บาท รวมเปนเงิน 
๕๕,๕๒๓,๗๖๓.๓๘ บาท การที่ผูฟองคดีจายคาโฆษณาสวนเกินตามที่ผูถูกฟองคดีแจง 
ในครั้งกอนนั้น เปนเพราะความเขาใจผิดของผูฟองคดี  นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดียังตองรับผิด
จากการที่ผูถูกฟองคดีไดโฆษณาเกินสวนแบงตามขอตกลงในรายการคุยคุยขาวทุกวันเสาร 
และวันอาทิตยเปนเงิน ๕๗,๓๑๘,๓๓๓.๓๒ บาท พรอมดอกเบี้ย ๑๐,๗๙๙,๙๒๖.๕๔ บาท  
รวมเปนเงิน ๖๘,๑๑๘,๒๕๙.๘๖ บาท และรายการคุยคุยขาวทุกวันจันทรถึงวันศุกรเปนเงิน 
๑๐๘ ,๘๔๖ ,๐๓๓ .๓๒  บาท  พรอมดอกเบี้ ย  ๒๐ ,๕๓๘ ,๖๓๔ .๕๖  บาท  รวมเปน เ งิน 
๑๒๙ ,๓๘๔ ,๖๖๗ .๘๘  บาท  รวมเปน เ งินที่ ผู ถู กฟ องค ดีจะต องชํ า ระทั้ งสิ้ น จํ านวน 
๒๕๓,๐๒๖,๖๙๑.๑๒ บาท ผูฟองคดีไดมีหนังสือบอกกลาวทวงถามไปยังผูถูกฟองคดีแลว  
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมชําระเงินดังกลาวแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่ งใหผูถูกฟองคดีชําระเ งินจํานวน  ๒๕๓ ,๐๒๖ ,๖๙๑ .๑๒  บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒๑๕,๑๙๙,๖๓๓.๗๖ บาท  
นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
  สวนผูถูกฟองคดีฟองแยงวา ผูฟองคดีไดสงใบคิวโฆษณาเกินจาก 
สวนแบงเวลาที่ไดรับในรายการคยุคุยขาวทกุวนัจันทรถึงวันศุกร และรายการคุยคุยขาวทกุวันเสาร
และวันอาทิตย ตั้งแตวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗,๔๓๐,๐๐๐ บาท 
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยผูถูกฟองคดีไดใหสวนลดในอัตรารอยละ ๓๐ จํานวน 
๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท โดยผิดพลาด เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดแจงซื้อโฆษณาสวนเกินเปนการลวงหนา
เชนเดียวกับการโฆษณาสวนเกินในป พ.ศ. ๒๕๔๘ และป พ.ศ. ๒๕๔๙ ทําใหผูฟองคดีไมมีสิทธิ
ไดรับสวนลดในอัตรารอยละ ๓๐ จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีชําระเงินสวนลดจํานวน 
๒,๑๒๙,๐๐๐ บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม ๑๔๙,๐๓๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูถูกฟองคดี  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  สัญญารวมดําเนินการรายการโทรทัศนระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี
ทุกฉบับกําหนดไวในขอ ๕ วรรคหน่ึง วา คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหคาโฆษณาในรายการ
จําหนายในอัตราคาโฆษณานาทีละไมต่ํากวา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
โดยทั้งสองฝายจะไมจําหนายในอัตราที่ต่ํากวาอัตราดังกลาว สําหรับสวนลดและกลยุทธการขาย
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ใหเปนไปตามที่ผูฟองคดีตกลงไวกับสํานักการตลาดของผูถูกฟองคดี โดยใหคํานึงถึงสภาวะ
การตลาดในขณะนั้น สัญญาดังกลาวจึงเปนการตกลงกันใหคูสัญญาทั้งสองฝายจําหนาย 
เวลาโฆษณาในอัตราที่เทากัน อันเปนวัตถุประสงคที่จะไมใหการจําหนายโฆษณาตัดราคากัน 
สวนที่สัญญาตกลงใหการจําหนายเวลาโฆษณาสามารถมีสวนลดไดตามที่ผูฟองคดีตกลงไวกับ 
สํานักการตลาดของผูถูกฟองคดีน้ัน สวนลดดังกลาวยอมหมายถึงสวนลดกรณีที่คูสัญญา 
จําหนายเวลาโฆษณาใหลูกคา การพิจารณาสวนลดจึงอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักการตลาด
ของผูถูกฟองคดีตามที่ระบุไวในสัญญา  
  สําหรับกรณีเวลาโฆษณานั้น ตามสัญญาขอ ๖ ผูถูกฟองคดีตกลงให 
ผูฟองคดีสามารถโฆษณาในรายการไดคร้ังละ ๕ นาที หรือ ๒ นาที ๓๐ วินาที แลวแตกรณี  
และหากผูฟองคดีโฆษณาเกินกวาสวนแบงเวลาดังกลาว ผูฟองคดียินยอมชําระเงินคาโฆษณา
ใหผูถูกฟองคดีในอัตราที่กําหนดไว ในกรณีเชนนี้ ยอมทําใหเวลาออกอากาศของรายการ 
เพ่ิมมากขึ้น สัญญาขอน้ีจึงเปนขอตกลงใหผูฟองคดีชําระเงินคาโฆษณาสวนที่เกินสวนแบงเวลา
ใหผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนเจาของสถานี อันมีลักษณะเดียวกับคาเชาเวลาออกอากาศ จึงมิใช 
การจําหนายเวลาโฆษณาใหลูกคาดังเชนสัญญาขอ ๕ เม่ือผูฟองคดีมีหนาที่ตองจายคาโฆษณา
ใหผูถูกฟองคดีเปนอัตราแนนอนตายตัว ก็ยอมหมายความวา ผูฟองคดีตองจําหนายเวลาโฆษณา
ในราคาที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในสัญญา ผูฟองคดีจึงจะไดรับผลตอบแทนจากสวนที่เกินกวา
อัตราคาโฆษณาตามสัญญา ซ่ึงในกรณีที่ผูฟองคดีโฆษณาเกินกวาสวนแบงเวลาตามสัญญาน้ี 
สัญญาตกลงใหมีสวนลดตามนัยสัญญาขอ ๕ วรรคหนึ่ง โดยไมไดระบุไวอยางชัดเจนวา ผูฟองคดี
มีสิทธิไดสวนลดหรือไม ในอัตราใด กรณีจึงตองรับฟงวาผูฟองคดีมีสิทธิตามสัญญาที่จะขอสวนลด
ไดเทากับที่ผูฟองคดีจําหนายเวลาโฆษณาใหลูกคา ซ่ึงผูถูกฟองคดีก็อาจตกลงใหสวนลด 
แกผูฟองคดีได แตไมใชหนาที่ที่กําหนดไวในสัญญาวาผูถูกฟองคดีจะตองใหสวนลดแกผูฟองคดี
ในทุกกรณี การตกลงกันที่จะใหสวนลด จึงเปนสาระสําคัญในการไดรับสวนลดทางการคา 
ของผูฟองคดี  
 สําหรับวิธีปฏิบัติในการขอสวนลดกรณีโฆษณาเกินเวลานี้ แมวาสัญญา
ไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติไว แตยอมเห็นไดวาอยูในอํานาจพิจารณาของสํานักการตลาดของ 
ผูถูกฟองคดี เชนเดียวกับการจําหนายเวลาโฆษณาใหลูกคาตามสัญญาขอ ๕ ซ่ึงผูฟองคดี 
ก็เคยขอสวนลดในรายการของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ โดยสงใบคิวโฆษณา ซ่ึงเปนรายละเอียด
ของสินคาที่ประสงคจะออกอากาศโฆษณาและจํานวนนาทีใหฝายออกอากาศโทรทัศนดําเนินการ
ออกอากาศ แลวผูฟองคดีไดมีหนังสือส่ังซื้อโฆษณาสวนที่เกินเวลา และแจงความประสงค 
ที่จะขอสวนลดถึงผูจัดการฝายการตลาดของผูถูกฟองคดี โดยปรากฏตามหนังสือดังกลาววา 
มีการสงทางโทรสารเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ซ่ึงผูถูกฟองคดีก็ใชแนวทางปฏิบัติดังกลาว 
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ในการขอซื้อเวลาโฆษณาที่เกินกวาเวลาตามสัญญาในกรณีของบริษัทรายอ่ืน แตหลังจากน้ัน  
ผูฟองคดีไดขายเวลาโฆษณาเกินกวาเวลาตามสัญญามาโดยตลอด โดยปรากฏวาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ผูฟองคดีไดโฆษณาเกินกวาสวนแบงเวลาตามสัญญา คิดเปนเงิน ๔๐,๑๑๐,๐๐๐ บาท และป 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ผูฟองคดีไดขายเวลาโฆษณาเกินกวาเวลา
ตามสัญญา คิดเปนเงิน ๙๘,๖๘๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท โดยผูฟองคดี
สงเพียงใบคิวโฆษณาใหฝายออกอากาศโทรทัศนดําเนินการออกอากาศเทาน้ัน แตผูฟองคดี
ไมไดมีหนังสือขอซื้อเวลาโฆษณาและขอสวนลดมายังสํานักการตลาดของผูถูกฟองคดีดังเชน 
ที่เคยมีหนังสือสงมาแตอยางใด สวนที่ผูฟองคดีอางวา การสงใบคิวโฆษณาถือวาผูฟองคดี 
ไดแจงความประสงคจะขอโฆษณาเกินระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาแลว และเปนหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่จะตองคํานวณคาโฆษณาพรอมสวนลดเพ่ือเรียกเก็บเงินจากผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดี
ไดทําหนังสือขอซื้อโฆษณาสวนเกินเสนอผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๔๙ แจงความประสงคขอชําระหนี้โดยไดรับสวนลดรอยละ ๓๐ น้ัน เห็นวา ตามใบคิวโฆษณา
เปนเอกสารที่มีเพียงรายการและเวลาโฆษณา ซ่ึงไมมีลายมือชื่อผูรับผิดชอบ บางฉบับเปนการพิมพ 
บางฉบับเขียนดวยลายมือ โดยไมมีรายละเอียดอ่ืน จึงไมอาจถือเปนการขอซื้อโฆษณาและตกลง
ใหสวนลดได  อีกทั้ง ขออางของผูฟองคดีขัดกับวิธีการที่ผูฟองคดีเคยปฏิบัติ ที่มีหนังสือส่ังซ้ือ
โฆษณาสวนที่เกินเวลาของเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ อันเปนระยะเวลา
ที่ใกลเคียงกับเวลาออกอากาศ  นอกจากน้ี ผูฟองคดีไมไดสงหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตอศาลตามขออาง โดยปรากฏเพียงหนังสือ
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ทายคําใหการของผูถูกฟองคดี
เทาน้ัน ซ่ึงตามหนังสือดังกลาวเปนการสรุปโฆษณาสวนเกินของเดือนมกราคม ๒๕๔๙ ถึงเดือน
มิถุนายน ๒๕๔๙ และผูฟองคดีไดชําระหนี้ดังกลาวโดยหักสวนลดรอยละ ๓๐ โดยไมปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีไดตกลงยินยอมดวย  ขอเท็จจริงจึงรับฟงเปนที่ยุติวา ตั้งแตออกอากาศมีการโฆษณา
เกินกวาเวลาที่กําหนดในสัญญาตามที่ผูฟองคดีไดสงใบคิวโฆษณาเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
ตลอดมา จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอซื้อโฆษณาของเดือนมีนาคม 
๒๕๔๘ เพียงครั้งเดียว  นอกจากนั้น ผูฟองคดีไมไดมีหนังสือขอซ้ือโฆษณาเกินเวลามายัง 
สํานักการตลาดของผูถูกฟองคดี และไมไดแสดงความประสงคที่จะชําระคาโฆษณาใหผูถูกฟองคดี
แตอยางใด ทั้ง ๆ ที่การออกอากาศไดผานพนมาเปนเวลานาน จนกระทั่งผูถูกฟองคดีตรวจสอบพบ
เม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ และมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ผูฟองคดี 
จึงเพ่ิงมีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ และลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ยอมรับและชําระเงิน
คาโฆษณาเกินเวลาดังกลาว โดยชําระเปนเช็คลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
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๒๕๔๙ และลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ โดยหักสวนลดทางการคารอยละ ๓๐ ออก และเมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสอบสวนวา มีการนําคิวโฆษณาของผูฟองคดี
มารวมกับคิวโฆษณาของผูถูกฟองคดีเพ่ือดําเนินการโฆษณาออกอากาศ คิดเปนคาโฆษณา
สวนเกินจํานวน ๑๓๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ไมอาจพิจารณา
สวนลดทางการคาใหผูฟองคดีได เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไวตอกัน  
จึงขอใหผูฟองคดีชําระคาโฆษณาสวนเกินเพ่ิมเติมเปนเงิน ๔๑,๖๓๗,๐๐๐ บาท พรอมภาษี 
มูลคาเพ่ิมและดอกเบี้ย ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดชําระเงินดังกลาวใหผูถูกฟองคดีโดยไมโตแยงคัดคาน 
ในวันเดียวกัน  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีใบแจงหน้ีแจงใหผูฟองคดีชําระคาโฆษณาสวนเกิน
ของวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ตกหลนเพ่ิมเติมเปนเวลา ๑๕ วินาที เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
พรอมภาษีมูลคาเพ่ิมและดอกเบี้ย โดยไมไดหักสวนลดทางการคา ผูฟองคดีก็ไดชําระเงิน
ดังกลาวใหผูถูกฟองคดีโดยไมโตแยงคัดคานในวันเดียวกัน กรณีจึงรับฟงไดเปนที่ยุติวาผูฟองคดี
และผูถูกฟองคดีมิไดตกลงกันใหหักสวนลดทางการคาในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาโฆษณา 
สวนที่เกินกวาสวนแบงเวลาที่กําหนดในสัญญาแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับสวนลด 
ทางการคา สวนที่ผูฟองคดีอางวา ผูถูกฟองคดีเพ่ิงกําหนดแนวทางปฏิบัติใหสงหนังสือ 
ซ้ือโฆษณาไปยังฝายการตลาดตามหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ น้ัน เห็นวา หนังสือ
ดังกลาวระบุวา ขอความรวมมือใหผูฟองคดีถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการสงคิวโฆษณา  
และจะตองทําการสั่งซ้ือโฆษณาสวนที่เกินเวลาตามสัญญา อันเปนการกําชับใหผูฟองคดีปฏิบัติ
อยางถูกตองภายหลังจากคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดรายงานผลการสอบสวนมาแลว
เทาน้ัน  อีกทั้ง ผูฟองคดีก็เคยมีหนังสือส่ังซ้ือโฆษณาและขอสวนลดในรายการของเดือนมีนาคม 
๒๕๔๘ จึงไมอาจรับฟงไดวาหนังสือดังกลาวเปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติใหมแตอยางใด 
 นอกจากนี้ การที่ผูฟองคดีไดชําระคาโฆษณาเกินเวลาดังกลาวไป 
เต็มจํานวนโดยมิไดโตแยงคัดคานถึง ๒ คร้ัง ทั้ง ๆ ที่ผูถูกฟองคดีระบุไวอยางชัดเจนวา  
ไมอาจพิจารณาสวนลดได เพราะผูฟองคดีมิไดปฏิบัติตามสัญญา ยอมแสดงวาผูฟองคดีไมติดใจ 
ในสวนลดทางการคาดังกลาว เพราะหากผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีมีสิทธิตามสัญญาที่จะไดรับ
สวนลดทางการคา ผูฟองคดีก็ไมสมควรตองชําระเงินดังกลาว และสมควรตองโตแยงการใชสิทธิ
ของผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่จะใชสิทธิเรียกรองตามสัญญาและหรือใชสิทธิ
ฟองคดีตอศาล และกรณีดังกลาวไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไดชําระเงินเพ่ือปองกันขอครหา 
ของสาธารณชนเพื่อมิใหมีขาวเขาไปเก่ียวของกับการทุจริตซ่ึงจะมีผลกระทบตอความไววางใจ
ของประชาชนและการดําเนินธุรกิจของผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีอาจชําระเฉพาะคาโฆษณา
สวนที่เกินเวลาโดยไมชําระในสวนที่เปนสวนลดทางการคาที่ผูฟองคดีเห็นวายังมีขอตอสูอยูได 
ซ่ึงยอมไมมีผลตอความเชื่อถือของประชาชน  
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 ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีไมหักสวนลดคาโฆษณาสวนที่เกินเวลา 
ใหผูฟองคดี จึงไมเปนการผิดสัญญา และผูถูกฟองคดีไมมีหนาที่ตองคืนเงินสวนลดดังกลาว 
ใหผูฟองคดีแตอยางใด 
 สําหรับประเด็นวาผูถูกฟองคดีมีหนาที่ตองชําระคาโฆษณาสวนที่เกิน
สวนแบงเวลาตามสัญญาใหแกผูฟองคดีหรือไมน้ัน เห็นวา ขอ ๓ ของสัญญารวมดําเนินการ
รายการโทรทศันทกุฉบับ ไดกําหนดเวลาแพรภาพออกอากาศ ระยะเวลาออกอากาศ และระยะเวลา
ของเนื้อรายการ และไดกําหนดใหการเปลี่ยนแปลงแกไขเวลาการแพรภาพรายการ กระทําได 
โดยผูถูกฟองคดีเทาน้ัน ซ่ึงกอนที่จะมีการทําสัญญาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา อนุมัติใหผูฟองคดีรวมผลิตรายการคุยคุยขาวแบบ Time Sharing 
(๕๐ : ๕๐) แตตามสัญญาระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทุกฉบับไมปรากฏขอความดังกลาว 
จึงรับฟงไดวาการอนุมัติใหผูฟองคดีรวมผลิตรายการแบบ Time Sharing (๕๐ : ๕๐) น้ัน 
หมายถึงการตกลงใหผูฟองคดีผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศนของผูถูกฟองคดี
โดยผูฟองคดีไมตองชําระคาเชาเวลา โดยตกลงกันแบงเวลาใหคูสัญญาแตละฝายสามารถ
จําหนายเวลาโฆษณาไดในเวลาที่เทาเทียมกัน แตตามสัญญาดังกลาวมิไดหมายความวา 
คูสัญญาทั้งสองฝายจะตองมีรายไดที่เทาเทียมกันหรือมีสิทธิหารายไดเพียงเทาที่คูสัญญา 
อีกฝายหนึ่งหาได เน่ืองจากสิทธิในการขายเวลาโฆษณาเปนของคูสัญญาแตละฝายที่จะนําไป
จําหนายในราคาเทาใดก็ได เพียงแตตองไมต่ํากวาราคาข้ันต่ําที่กําหนดในสัญญาเทาน้ัน  
รายไดจากการจําหนายเวลาโฆษณาของคูสัญญาท้ังสองฝายจึงไมจําตองมีจํานวนที่เทากัน  
และนอกจากการมีสิทธิหารายไดจากสวนแบงเวลาท่ีเทากันดังกลาวแลว คูสัญญาก็อาจตกลงกัน
ใหคูสัญญาแตละฝายมีโอกาสหารายไดเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากเวลาที่ตกลงกันไวได แตตอง
กําหนดสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาแตละฝายไวในสัญญาอยางชัดแจง   
 เม่ือพิจารณาสัญญารวมดําเนินการรายการโทรทัศนระหวางผูฟองคดี 
กับผูถูกฟองคดีทุกฉบับแลว เห็นไดวา สัญญาขอ ๓ เปนการตกลงระยะเวลาที่แพรภาพ
ออกอากาศและความยาวของเนื้อรายการ สวนขอ ๖ เปนการตกลงแบงเวลาโฆษณา 
ใหผูฟองคดีและตกลงกรณีผูฟองคดีโฆษณาเกินกวาเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยผูฟองคดี
ยินยอมชําระเงินคาโฆษณาใหผูถูกฟองคดี ซ่ึงจะมีอัตราเทากับคาโฆษณาขั้นต่ําตามสัญญา 
ขอ ๕ โดยเม่ือพิจารณาขอ ๖ วรรคหนึ่ง ของสัญญาแลว เห็นไดวา เม่ือมีการตกลงแบงเวลาโฆษณา
ใหผูฟองคดีแลว ผูถูกฟองคดียอมมีสิทธิจําหนายเวลาโฆษณาไดในเวลาเทากัน เวลาที่นําเสนอ
เน้ือหาของรายการรวมกับโฆษณาที่คูสัญญาทั้งสองฝายจําหนาย จะเทากับเวลาแพรภาพ
ออกอากาศ เชน สัญญาขอ ๓ วรรคหนึ่ง กําหนดระยะเวลาแพรภาพออกอากาศครั้งละ ๓๐ นาที 
และเนื้อรายการมีความยาวไมเกิน ๒๕ นาที สัญญาขอ ๖ วรรคหนึ่ง กําหนดวา ผูฟองคดี
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จําหนายเวลาโฆษณาได ๒ นาที ๓๐ วินาที ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิจําหนายเวลาโฆษณาได  
๒ นาที ๓๐ วินาทีเชนกัน จึงรวมเปนเวลาแพรภาพออกอากาศท้ังหมด ๓๐ นาที อันเปน 
การตกลงกันใหคูสัญญาทั้งสองฝายมีสิทธิหาประโยชนจากการจําหนายเวลาโฆษณาในรายการ
ดังกลาวอยางเทาเทียมกันตามแบบ Time Sharing (๕๐ : ๕๐) แตตามสัญญาดังกลาวไมไดหาม
คูสัญญาทั้งสองฝายที่จะจําหนายโฆษณาเกินกวาเวลาที่กําหนดในสัญญา เพียงแตขอ ๖  
ของสัญญา กําหนดสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาไววา หากผูฟองคดีโฆษณาเกินกวาเวลา 
ที่กําหนดในสัญญา ผูฟองคดียินยอมที่จะชําระเงินคาโฆษณาใหผูถูกฟองคดีในอัตราที่เทากับ
อัตราจําหนายเวลาโฆษณาขั้นต่ําตามขอ ๕ วรรคแรก สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีจําหนาย 
เวลาโฆษณาเกินกวาเวลาที่กําหนดในสัญญา ไมมีการกําหนดในสัญญาใหผูถูกฟองคดีชําระเงิน 
คาโฆษณาใหผูฟองคดีแตอยางใด เหตุที่กําหนดเชนน้ีเปนที่เขาใจไดวา เม่ือมีการใชเวลาโฆษณา
เกินกวาสวนแบงเวลาที่กําหนดในสัญญาแลว ผูที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้นยอมเปนฝายผูถูกฟองคดี 
ซ่ึงเปนเจาของสถานีและเจาของเวลาออกอากาศ การที่ผูฟองคดีจําหนายเวลาโฆษณาเกินกวา
เวลาที่กําหนดในสัญญา จึงเปรียบเสมือนผูฟองคดีซ้ือเวลาในการออกอากาศของผูถูกฟองคดี
เพ่ือใชโฆษณาเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดในสัญญา ผูฟองคดีจึงตองชําระเงินคาเวลาตามท่ีกําหนด 
ในสัญญา สวนฝายผูถูกฟองคดีน้ัน หากผูถูกฟองคดีจําหนายเวลาโฆษณาเกินกวาเวลา 
ที่กําหนดในสัญญา ก็เปนการใชเวลาออกอากาศของผูถูกฟองคดีเอง ผูถูกฟองคดีจึงไมมีหนาที่
ตองชําระคาซ้ือเวลาออกอากาศโฆษณาดังกลาว ซ่ึงหากคูสัญญาแตละฝายหรือคูสัญญาทั้งสองฝาย
โฆษณาเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ผูถูกฟองคดียอมมีสิทธิแกไขเวลาการแพรภาพ
รายการตามขอ ๓ วรรคสอง ของสัญญา ที่กําหนดวาใหการเปลี่ยนแปลงแกไขเวลาการแพรภาพ
รายการตามสัญญากระทําไดโดยผูถูกฟองคดีเทาน้ัน แตไมวาผูถูกฟองคดีจะดําเนินการเชนใด 
ก็ยอมมีผลกระทบเฉพาะการบริหารจัดการเวลาออกอากาศของผูถูกฟองคดี หรือตอรายการ 
ที่จะออกอากาศถัดไปเทาน้ัน ไมไดมีผลใด ๆ ตอการออกอากาศโฆษณาที่ผูฟองคดีจําหนายเวลา
ไปแลวแตอยางใด และถึงแมในการออกอากาศบางคร้ัง ขอเท็จจริงจะปรากฏวาผูฟองคดี
จําหนายเวลาโฆษณาไดนอยกวาเวลาที่กําหนดในสัญญา แตผูถูกฟองคดีจําหนายเวลาโฆษณาได
มากกวาเวลาที่กําหนดในสัญญา ก็เปนกรณีที่ผูฟองคดีไมมีความสามารถที่จะจําหนาย 
เวลาโฆษณาไดเต็มตามเวลาที่กําหนดในสัญญา มิใชเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดี 
แตอยางใด จึงไมใชกรณีที่ผูถูกฟองคดีจําหนายเวลาโฆษณาล้ําเขาไปในเวลาโฆษณาตามสิทธิ
ของผูฟองคดี เพราะไมวาผูถูกฟองคดีจะจําหนายคาโฆษณาไดนอยกวา เทากับ หรือเกินกวาเวลา
ที่กําหนดในสัญญา ก็ไมเก่ียวของกับการหารายไดจากการจําหนายเวลาโฆษณาของผูฟองคดี
แตอยางใด และถึงแมการที่ผูถูกฟองคดีมีโอกาสจําหนายเวลาโฆษณาไดเกินกวาเวลาที่กําหนด
ในสัญญา อาจมีผลมาจากการไดรับความนิยมในรายการที่ผูฟองคดีจัดหรือในตัวพิธีกร 
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ผูดําเนินรายการ แตยอมไมอาจนํากรณีดังกลาวมาตีความสัญญาเพ่ือกําหนดสิทธิของผูฟองคดี 
และหนาที่ของผูถูกฟองคดีใหเพ่ิมขึ้นจากที่กําหนดในสัญญาได เน่ืองจากตามสัญญาดังกลาว 
ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวา ผูฟองคดีมีหนาที่ชําระเงินคาโฆษณาในสวนที่โฆษณาเกินเวลา 
ใหผูถูกฟองคดี แตไมไดกําหนดหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่จะชําระเงินคาโฆษณาเกินใหผูฟองคดี
แตอยางใด ซ่ึงในคําอุทธรณของผูฟองคดี ก็ไดยอมรับวาตามสัญญาไดกําหนดอัตราขั้นต่ํา 
ในการจําหนายเวลาโฆษณาเพื่อเปนหลักประกันผลประโยชนของคูสัญญาท้ังสองฝายไวแลว 
กรณีดังกลาวจึงไมใชการใชสิทธิของผูถูกฟองคดีที่เหนือกวาเพ่ือเอาเปรียบคูสัญญา เน่ืองจาก
เปนไปตามเจตนาของคูสัญญาทั้งสองฝายตามที่ปรากฏในสัญญาแลว  ดังนั้น ผูถูกฟองคดี 
จึงไมมีหนาที่ตองชําระคาโฆษณาสวนที่เกินสวนแบงเวลาตามสัญญาใหผูฟองคดีแตอยางใด 
    สําหรับประเด็นวาผูฟองคดีมีหนาที่ตามสัญญาตองชําระเงินสวนลด 
ทางการคาของคาโฆษณาสวนที่เกินเวลาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ใหแกผูถูกฟองคดีหรือไม 
เห็นวา แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวา ผูฟองคดีมิไดแจงกรณีโฆษณาเกินเวลาที่กําหนดในสัญญา
ไปยังสํานักการตลาดของผูถูกฟองคดีตามที่กําหนดในสัญญา แตปรากฏตามรายงานผล 
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและสัญญาทายคําใหการวา ผูฟองคดี 
และผูถูกฟองคดีไดทาํสัญญาโฆษณาของเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๒ ฉบับ จึงเปนกรณีที่
ผูถูกฟองคดีตกลงยินยอมใหสวนลดทางการคาแกผูฟองคดีตามขอกําหนดในสัญญาแลว 
ขอตกลงดังกลาวจึงเปนอันใชได แมจะปรากฏตามผลการสอบสวนขอเท็จจริงวา การทําสัญญา
ดังกลาวเกิดจากการที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดเสนอใหหักสวนลดทางการคาแกผูฟองคดี
โดยขัดตอระเบียบของผูถูกฟองคดีอันเปนการทุจริตตอหนาที่ แตกรณีดังกลาวเปนเรื่องภายใน
ของผูถูกฟองคดี ไมมีผลทําใหสัญญาโฆษณาและหรือขอตกลงใหสวนลดแกผูฟองคดีเปนโมฆะ
หรือเสียเปลาแตอยางใด จึงไมอาจนํากรณีดังกลาวมาลบลางสิทธิในการไดสวนลดของผูฟองคดี
ที่ผูถูกฟองคดียินยอมตกลงแลวได  นอกจากนี้ กรณีสวนลดทางการคาน้ี ผูถูกฟองคดีไดฟองคดี
ตอศาลแพงเรียกใหเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีรายดังกลาวรับผิดชดใชเงินกรณีใหสวนลด 
แกผูฟองคดีโดยประมาทเลินเลอ ซ่ึงศาลแพงมีคําพิพากษาใหเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีชําระเงิน
จํานวนนี้ใหแกผูถูกฟองคดีแลว  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมมีหนาที่ตองชําระเงินสวนลดทางการคา
ใหแกผูถูกฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟองของผูฟองคดี และยกฟองแยงของผูถูกฟองคดี 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    ๒) การเรียกคาเสียหายจากการออกคําสั่งใหระงับการดําเนินการ
ตามสัญญาเชาเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
 

    คําวา  “บุคคล” ในมาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่ง  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น...” น้ัน หมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไมเฉพาะแตส่ือมวลชน  ดังน้ัน  
นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดซึ่งเปนคู สัญญาเชาเวลาจัดรายการโฆษณาสินคา 
และบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศนกับกรมประชาสัมพันธซึ่งเปนบุคคลโดยทั่วไป  
จึงมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานทางรายการที่ออกอากาศทางสถานี 
ของกรมประชาสัมพันธ โดยไดรับความคุมครองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี 
การจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานรายการดังกลาวจะกระทํามิได เวนแต 
มีกฎหมายใหอํานาจไวเปนการเฉพาะ เพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐหรือกรณีอ่ืน 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ 
    ดังน้ัน เม่ือพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดหามมิใหผูประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนออกอากาศรายการที่ มีเ น้ือหาสาระที่กอใหเกิดการลมลาง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามกอนาจาร  หรือมีผลกระทบตอการใหเกิด 
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง หากฝาฝนมีโทษ 
ตองถูกปรับทางปกครอง  ซึ่ งบทบัญญัติแห งกฎหมายดังกล าวออกโดยชอบ 
ดวยรัฐธรรมนูญ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวาบทบัญญัติดังกลาว
ขัดหรือแย งตอ รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย  การจํ า กัดสิท ธิ เสรีภาพ 
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวจึงมีผลบังคับไดตามกฎหมาย  กรมประชาสัมพันธ 
ซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนจึงตองถูกจํากัด
สิท ธิ เส รีภาพในการแสดงความคิด เ ห็นตามที่ มาตรา  ๔๕  ของรั ฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยฯ กําหนดไวดวย รวมถึงผูจัดรายการที่ออกอากาศในนาม 
ของกรมประชาสัมพันธก็ตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดวย
เชนเดียวกัน 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    เม่ือกรมประชาสัมพันธตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ ดวย กรมประชาสัมพันธยอมมีสิทธิ
ตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ  
เพื่อมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนฯ ได  ดังน้ัน การที่กรมประชาสัมพันธมีคําสั่งใหผูเชาเวลาจัดรายการทางสถานี
วิทยุโทรทัศนกรมประชาสัมพันธระงับการออกอากาศรายการของผูเชา เน่ืองจากเห็นวา
เ น้ือหารายการมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ  ขัดตอความสงบเรียบรอย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสามารถกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมายและ 
โดยชอบตามสัญญา กรมประชาสัมพันธไมจําตองชําระคาเสียหายจากการใชสิทธิ 
ระงับการออกอากาศรายการของผูเชาแตอยางใด 
    สรุปขอเท็จจริง 
    บริษัท ก. (ผูฟองคดี) ทําสัญญากับกรมประชาสัมพันธ (ผูถูกฟองคดี) 
เพ่ือเชาเวลาจัดรายการโฆษณาสินคาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน โดยทําการ
ออกอากาศรายการ “เจาะขาวรอน ลวงขาวลึก” ออกอากาศทุกวันจันทร สัปดาหที่ ๑ ถึงสัปดาหที่ ๔ 
ของเดือน ระหวางเวลา ๒๑.๑๐ ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏวาภายหลังการทําสัญญาเม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผูถูกฟองคดี 
ขอตรวจสอบบทรายการที่ผูฟองคดีจะออกอากาศในวันดังกลาว และตอมาไดระงับการออกอากาศ
เทปรายการของผูฟองคดีโดยอางวามีเน้ือหาเก่ียวกับกลุมการเมืองซ่ึงอาจสรางความแตกแยก 
ในสังคมได ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอทราบหลักการตรวจสอบเทปรายการดังกลาวไปยังผูอํานวยการ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยซึ่งเปนเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี ซ่ึงไดรับแจงเหตุผลวา  
มีการเสนอเนื้อหาพาดพิงถึงบุคคลอ่ืนอันอาจทําใหเกิดความแตกแยก อันขัดกับนโยบายของรัฐบาล 
ซ่ึงขอสัญญาระบุไววามิใหผูเชาจัดรายการเก่ียวกับการเมืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย 
แกทางราชการหรือผูหน่ึงผูใด และเม่ือไดแจงใหผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลง ก็มิไดมีการดําเนินการ
แตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระ
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงิน ๕๖๔,๒๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    คดีมีขอพิจารณาในเบื้องตนวา ผูฟองคดีเปนผู มีสิทธิและได รับ 
การคุมครองตามมาตรา ๔๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
หรือไม เห็นวา สัญญาที่ผูถูกฟองคดีตกลงออกอากาศรายการของผูฟองคดีโดยผูฟองคดีจะตอง
ชําระคาเชาเวลาใหแกผูถูกฟองคดีน้ัน มีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙๒  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงแมผูฟองคดีจะเปนผูรับจางผลิตรายการออกอากาศ
ทางสื่อ มิไดทําหนาที่ในการนําขาวสารไปสื่อสารตอมวลชนโดยตรง จึงไมมีลักษณะเปนสื่อมวลชน
ก็ตาม แตเม่ือพิจารณามาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ แลว  
คําวา “บุคคล” ของบทบัญญัติดังกลาว ยอมหมายความถึงบุคคลโดยทั่วไป ไมเฉพาะเจาะจง
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือบุคคลอาชีพใดอาชีพหน่ึง ผูฟองคดีซ่ึงเปนบุคคลโดยทั่วไปยอมมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานทางรายการของผูฟองคดีได โดยไดรับความคุมครอง 
ตามมาตรา ๔๕ วรรคหน่ึงดังกลาว อันเปนบทบัญญัติที่คุมครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลโดยทั่วไป ซ่ึงการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานรายการของผูฟองคดี 
จะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไวเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐหรือกรณีอ่ืน
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ 
 
                                                            
 ๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๔๕ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ 
การส่ือความหมายโดยวิธีอื่น 
  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น 
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชน 
  การส่ังปดกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํามิได 
  การหามหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซง
ดวยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 
  การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่น จะกระทํามิได 
เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม  แตทั้งน้ี จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายซ่ึงไดตราข้ึนตามวรรคสอง 
  เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
  การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได 
 ๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาตางตอบแทนน้ัน คูสัญญาฝายหน่ึงจะไมยอมชําระหน้ีจนกวาอีกฝายหน่ึงจะชําระหนี้ 
หรือขอปฏิบัติการชําระหน้ีก็ได แตความขอน้ีทานมิใหใชบังคับ ถาหน้ีของคูสัญญาอีกฝายหน่ึงยังไมถึงกําหนด  



 
 
๑๑๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    กรณีมีขอพิจารณาตอไปวา การที่ผูถูกฟองคดีระงับการออกอากาศ 
ของผูฟองคดีเปนการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗๓ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม เห็นวา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ เปนกฎหมายที่ จํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
หลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบโดยกฎหมาย 
มาตรา ๔๓ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ มาตรา ๔๕ เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน มาตรา ๔๖ 
เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนหรือสื่อมวลชนอ่ืน ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกลาวออกโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ  
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การจํากัดสิทธิ
เสรีภาพตามพระราชบัญญัติดังกลาวจึงมีผลบังคับไดตามกฎหมาย กลาวคือ ผูใดประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ แมแตผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนสวนราชการก็ตองไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีตองแตงตั้งผูอํานวยการสถานีประจําแตละสถานี เพ่ือควบคุมดูแลการออกอากาศ
ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต โดยผูอํานวยการสถานีตองรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ  
การดําเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 
และประกาศตาง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยผูถูกฟองคดีตองรับผิดในการกระทํา 
ของผูอํานวยการสถานีเสมือนเปนการกระทําของตนเอง หามผูถูกฟองคดีออกอากาศรายการ 
ที่มีเน้ือหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือที่มีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบตอการใหเกิด
ความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง หากผูถูกฟองคดีฝาฝน 
                                                            
 ๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  มาตรา ๓๗ หามมิใหออกอากาศรายการที่มีเน้ือหาสาระที่กอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่ มีผลกระทบตอความม่ังคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน หรือมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเส่ือมทรามทางจิตใจ 
หรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรง 
  ผูรับใบอนุญาตมีหนาท่ีตรวจสอบและใหระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหน่ึง หากผูรับใบอนุญาต
ไมดําเนินการ ใหกรรมการซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจส่ังดวยวาจา หรือเปนหนังสือใหระงับการออกอากาศรายการนั้น
ไดทันที และใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาวโดยพลัน 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดจากการละเลยของผูรับใบอนุญาตจริง  
ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขตามที่สมควร หรืออาจพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอหามดังกลาวมีโทษถูกปรับทางปกครอง และผูที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากรายการ
ออกอากาศของผูถูกฟองคดีอาจรองเรียนตอคณะกรรมการได จึงเห็นไดวา ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปน
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนยังตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ  ดังน้ัน  
ผูจัดรายการที่ออกอากาศในนามของผูถูกฟองคดีจึงตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็นดวยเชนกัน ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิในการตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศ 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนของผูถูกฟองคดีเอง เพ่ือมิใหมีการฝาฝนมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ ได 
    เม่ือพิจารณาหนังสือของผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ที่ชี้แจงเหตุผลในการตรวจสอบขาวรายการของผูฟองคดีแลวเห็นวา เน้ือหาของรายการพาดพิง
ถึงบุคคลอ่ืน อันอาจทําใหเกิดความแตกแยก ขัดตอนโยบายของรัฐบาลที่มีเปาหมายมุงสู 
ความปรองดองสมานฉันท ประกอบกับคําใหการของผูถูกฟองคดีที่วา รายการของผูฟองคดี 
มีลักษณะที่กอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจึงมีหนาที่ตรวจสอบและใหระงับ
การออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนฯ รวมทั้งมีสิทธิตามขอสัญญาในการตรวจสอบเทปรายการกอนออกอากาศและส่ังให 
ผูฟองคดีแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ขัดตอระเบียบหรือกฎหมาย ซ่ึงหากไมดําเนินการ  
ผูถูกฟองคดีมีสิทธิไมอนุญาตใหออกอากาศรายการได ประกอบกับบันทึกถอยคําของผูอํานวยการ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยที่ไดใหถอยคําตอศาลในชั้นไตสวนคําขอใหศาลกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษาวา ผูถูกฟองคดีไดรับการรองเรียน 
จากประชาชนมาตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ วา รายการของผูฟองคดีเก่ียวกับขบวนการลมเจา 
ซ่ึงไดมีการออกอากาศเปนจํานวนหลายคร้ัง กอใหเกิดความแตกแยก โดยเม่ือผูถูกฟองคดี
พิจารณารายการของผูฟองคดีแลวเห็นวา มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอ่ืน
ซ่ึงผูถูกฟองคดีอาจตองรับผิดฐานกระทําละเมิดแลว ผูถูกฟองคดียอมมีสิทธิระงับการออกอากาศ
รายการของผูฟองคดีไดโดยชอบดวยสัญญาและโดยชอบดวยกฎหมาย เม่ือการกระทํา 
ของผูถูกฟองคดีชอบดวยกฎหมายและไมผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไมตองชําระคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๘) 
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 ๑.๒ สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ  
 

  ๑.๒.๑ การเกิดสัญญา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๒.๒ ผลของสัญญา 
 

   ๑) การจายเงินคาจาง 
 

    เม่ือสัญญาวาจางใหเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลมีวัตถุประสงคเปนการมอบหมายใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะแทนเทศบาล 
โดยเทศบาลมีหนาที่ควบคุมตรวจสอบทางบัญชีและจายเงินคาจางใหแกผูรับจาง 
ภายหลังจากไดรับใบแจงหน้ีในแตละเดือนแลว  ดังน้ัน ในกรณีที่ปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มมากข้ึน  ผู รับจางซึ่ งเปนผูปฏิบัติงานในพื้นที่ยอมตองทราบและจะตองนํา
ใบเสร็จรับเงินไปจัดเก็บคาธรรมเนียมจากประชาชนผูใชบริการรายที่ เพิ่มข้ึน  
ไมใชหนาที่ของเทศบาลผูวาจางที่จะตองแจงจํานวนผูใชบริการที่เพิ่มข้ึนดังกลาวใหแก 
ผู รับจางทราบ  นอกจากน้ี แมวาผู รับจางจะมีหนังสือถึงเทศบาลผูวาจางขอเบิก
ใบเสร็จรับเงินเพื่อไปจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผู ใชบริการที่ เพิ่ม ข้ึนดังกลาว 
ตามขอกําหนดในสัญญา แตเม่ือการดําเนินการของผูรับจางขางตนเกิดข้ึนภายหลัง 
จากที่สัญญาจางสิ้นสุดลงแลว ความผูกพันระหวางผูรับจางและเทศบาลผูวาจางในฐานะ
คูสัญญาจึงสิ้นสุดลง ผูรับจางจึงไมมีหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแทนเทศบาล 
ผูวาจาง รวมทั้งไมมีสิทธิที่จะขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพ่ือนําไปจัดเก็บคาธรรมเนียม 
จากผูใชบริการที่เพิ่มข้ึนและยังคางชําระอีกตอไป การที่เทศบาลผูวาจางไมมอบ
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูรับจางเพ่ือเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึน 
และที่คางชําระยอนหลัง จึงไมใชการกระทําผิดสัญญา เทศบาลผูวาจางจึงไมจําตอง
จายเงินคาจางเพิ่มเติมตามสัญญาใหแกผูรับจาง 
    สรุปขอเท็จจริง 
    เมืองพัทยา (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาวาจางใหบริษัท ฉ. (ผูฟองคดี)  
เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ยกเวนพ้ืนที่เกาะลานหรือพ้ืนที่อ่ืนใดที่ผูถูกฟองคดี
สงวนไวสําหรับจัดเก็บเอง มีกําหนดระยะเวลา ๑๐ ป เร่ิมปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑๓ เมษายน 
๒๕๓๖ จนถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๖ ปรากฏวาภายหลังจากสัญญาจางสิ้นสุดลง ผูฟองคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๗๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ไดตรวจสอบขอมูลพบวามีบานพักอาศัยและสถานประกอบกิจการอีกเปนจํานวนมากที่ผูฟองคดี 
ยังไมไดเก็บคาธรรมเนียมเปนเงิน ๑๕๘,๓๓๖,๒๙๒.๘๐ บาท คิดเปนเงินที่ผูฟองคดีควรไดรับ
เปนคาจางจํานวน ๑๔๑,๗๑๐,๙๘๒ บาท ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอเบิก
ใบเสร็จรับเงินเพ่ือไปจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการที่เพ่ิมขึ้นและผูใชบริการท่ีคางชําระ  
แตผูถูกฟองคดีแจงปฏิเสธไมจายใบเสร็จรับเงินใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาจางพรอมดอกเบี้ยตามสัญญา 
ใหแกผูฟองคดี 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    โดยที่สัญญาจางมีขอกําหนดวา ผูถูกฟองคดีจะจายคาจางใหแกผูฟองคดี
เปนรายเดือน เปนจํานวนรอยละ ๘๙.๕๐ ของจํานวนเงินคาธรรมเนียมที่ผูฟองคดีจัดเก็บไดทั้งหมด
ในรอบเดือนของแตละเดือน และเม่ือผูถูกฟองคดีตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว
จะออกหนังสือรับรองในแตละเดือนมอบใหแกผูฟองคดีไว เพ่ือเปนหลักฐานสําหรับทําใบแจงหน้ี
และขอเบิกเงินคาจางกับผูถูกฟองคดีตอไป โดยผูถูกฟองคดีตกลงจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดี
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตไดรับใบแจงหนี้  นอกจากน้ี ขอสัญญายังกําหนดใหประกาศเมืองพัทยา 
ที่ ๒๕๒/๓๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางดวย 
    เม่ือพิจารณาขอสัญญาดังกลาวแลวเห็นไดวา สัญญามีวัตถุประสงค
เปนการมอบหมายการดําเนินกิจการทางปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกเอกชน 
เปนผูดําเนินการแทน โดยผูถูกฟองคดีเปนผูควบคุมตรวจสอบทางดานบัญชี เม่ือถูกตอง
ครบถวนแลวผูถูกฟองคดีจะจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับ 
ใบแจงหน้ี เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดียอมทราบดีตั้งแตในวันทําสัญญาวาปริมาณงาน
เก็บขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นทุกปตามที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงาน และราคาตามประกาศ 
เมืองพัทยา ที่ ๒๕๒/๓๕ฯ ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา โดยผูฟองคดีไดใหถอยคําในการไตสวน
ของศาลวา ผูฟองคดีทราบวาการปฏิบัติตามสัญญาจะตองเก็บขนขยะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป และเม่ือ 
ผูฟองคดีตรวจสอบไดวามีบานเรือนเพ่ิมขึ้น ก็จะมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีเพ่ิมจํานวนใบเสร็จ 
สวนผูถูกฟองคดีก็ไดใหถอยคําตอศาลวา ผูฟองคดีไดแจงขอเพ่ิมจํานวนใบเสร็จรับเงินจาก 
ผูถูกฟองคดีในชวงที่ยังปฏิบัติงานตามสัญญาเกือบทุกเดือน  อีกทั้ง ภายหลังการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาผูฟองคดีมีหนังสือถงึผูถูกฟองคดีเพ่ือแจงเพ่ิมจํานวนผูใชบริการและขอเบิกใบเสร็จเพ่ิม  
ดังน้ัน เม่ือรายไดของผูฟองคดีมาจากจํานวนคาธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยที่เก็บได 
ในแตละเดือนเทาน้ัน การที่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นไมวาจะเกิดขึ้นจากปริมาณ
ผูใชบริการเพ่ิมขึ้น จํานวนบานเรือนเพ่ิมขึ้น จํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น หรือการจาง
แรงงานเพื่อบริการนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้นก็ตาม แตผูฟองคดีโดยพนักงานของผูฟองคดี 



 
 
๑๑๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก็จะตองนําใบเสร็จรับเงินไปจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการ 
ยอมจะตองทราบถึงสาเหตุที่ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นดังกลาว โดยในกรณีที่มีผูใชบริการเพ่ิมขึ้น  
ผูฟองคดีจะตองมีหนังสือแจงไปยังผูถูกฟองคดีเพ่ือขอเบิกใบเสรจ็รับเงินไปจัดเก็บคาธรรมเนียม
จากผูใชบริการรายที่เพ่ิมขึ้นดังที่เคยปฏิบัติมา ขอกลาวอางของผูฟองคดีวาผูถูกฟองคดีแตเพียง
ผูเดียวที่เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลผูใชบริการที่เพ่ิมขึ้น จึงเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่จะตองแจง
จํานวนผูใชบริการที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวใหแกผูฟองคดีทราบ จึงไมอาจรับฟงได 
    นอกจากน้ี การที่ผูฟองคดีอางวา ภายหลังจากตรวจสอบรายชื่อ
ผูใชบริการแลวพบวามีผูใชบริการเพ่ิมขึ้นที่ยังมิไดจัดเก็บคาธรรมเนียมเปนจํานวนมาก  
จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ และหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงผูถูกฟองคดี 
เพ่ือขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพ่ือไปจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการที่เพ่ิมขึ้นและผูใชบริการ 
ที่คางชําระแลวนั้น เห็นวา การมีหนังสือดังกลาวของผูฟองคดีมีขึ้นภายหลังจากที่สัญญาจาง
สิ้นสุดลงแลว อันมีผลทําใหความผูกพันระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีในฐานะคูสัญญา 
สิ้นสุดลง ผูฟองคดีจึงไมมีหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแทนผูถูกฟองคดี รวมทั้งไมมีสิทธิ
ที่จะขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพ่ือนําไปจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูใชบริการท่ีเพ่ิมขึ้นและยังคางชําระ
ตามรายชื่อที่ผูฟองคดีกลาวอางอีกตอไป การที่ผูถูกฟองคดีไมมอบใบเสร็จรับเงินใหแกผูฟองคดี
เพ่ือเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นและที่คางชําระยอนหลัง จึงไมใชการกระทํา
ผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงไมมีหนาที่ตองจายเงินคาจางเพ่ิมเติมตามสัญญาใหแกผูฟองคดี 
    สวนที่ผูฟองคดีกลาวอางวา ในกรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถจัดเก็บ
คาธรรมเนียมที่คางชําระและไดแจงใหผูถูกฟองคดีเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวแลว 
แตผูถูกฟองคดีไมดําเนินการ เปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่จะตองตั้งงบประมาณในปถัดไป 
เพ่ือชําระใหแกผูฟองคดีน้ัน เห็นวา ในกรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียม 
ที่คางชําระได เปนหนาที่ของผูฟองคดีในฐานะผูรับจางที่จะตองแสดงหลักฐานการติดตาม 
การเก็บคาธรรมเนียมหรือตองแสดงใหผูถูกฟองคดีในฐานะผูวาจางเห็นวา ผูฟองคดีไดพยายาม
เก็บคาธรรมเนียมแลว แตยังเก็บไมได ผูถูกฟองคดีจึงจะมีหนาที่ดําเนินการใหเจาหนาที่ 
ของผูถูกฟองคดีไปจัดเก็บ ซ่ึงตางจากกรณีตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง เน่ืองจากกรณีดังกลาว 
เกิดจากความบกพรองของผูฟองคดีเองที่มิไดควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
ของเจาหนาที่ของผูฟองคดีในระหวางการปฏิบัติตามสัญญาจาง โดยการตรวจสอบของผูฟองคดี
เกิดขึ้นภายหลังจากที่สัญญาส้ินสุดลงแลว มิใชกรณีที่ผูฟองคดีพยายามจัดเก็บแลวแตยัง 
จัดเก็บไมไดตามขอสัญญา  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๕/๒๕๕๘) 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๒) การเลิกสัญญา 

 

    เม่ือสัญญาจางเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลไดจัดทําข้ึน 
เปนหนังสือโดยตกลงจายคาจางเปนรายงวด กอนที่จะมีการบอกเลิกสัญญาจางดังกลาว 
เทศบาลก็ควรแจงใหเอกชนผูรับจางทราบถึงขอบกพรองในการปฏิบัติงานแตละงวดงาน
เปนหนังสือดวยเชนเดียวกัน เพื่อใหโอกาสแกเอกชนผู รับจางไดปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองและโตแยงคัดคาน ในกรณีที่เทศบาลไดใชสิทธิเลิกสัญญาโดยอางหลักฐาน
เปนหนังสือของคณะกรรมการตรวจการจางที่รับรองวาเอกชนผูรับจางมีความบกพรอง
ในการปฏิบัติงานจริง แตหนังสือดังกลาวลงลายมือชื่อภายหลังจากที่ไดมีการบอกเลิก
สัญญาแลว ถือเปนการบอกเลิกสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันรับฟงได จึงเปนการใชสิทธิ 
เลิกสัญญาโดยไมชอบ 
    สรุปขอเท็จจริง 
    เทศบาลเมืองทุงสง (เทศบาลตําบลปากแพรก เดิม) (ผูถูกฟองคดี)  
ทําสัญญาจางใหผูฟองคดีเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีกําหนดระยะเวลา ๑ ป ตั้งแตวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยตกลงชาํระคาจางเปนงวดเดือน รวม ๑๒ งวด  
ตอมา ในระหวางงานงวดที่หก ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดียุติการดําเนินงาน 
ตามสัญญาตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และใหสงคืนทรัพยสินที่ผูถูกฟองคดีใหการสนับสนุน 
โดยที่ผูถูกฟองคดียังคงคางชําระคาจางงวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๕  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ แจงใหผูฟองคดีทราบวาคณะกรรมการตรวจการจางตรวจงานจางแลว
พบวาการปฏิบัติงานของผูฟองคดีมีจุดบกพรองตามรายงานผลการตรวจขยะตกคางตองชําระ
คาปรับเปนเงินทั้งสิ้น ๔๔,๑๙๐.๓๒ บาท และตอมาไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปรับเงินคาจาง
งวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๖ อันเปนวันกอนที่จะมีการแจงยุติการปฏิบัติงาน ผูฟองคดีเห็นวาการสั่งให 
ผูฟองคดีหยุดงานดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีขาดรายไดจากเงินคาจาง 
ตามระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา จึงไดมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายดังกลาว 
แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคาํพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๔๙๙,๙๔๗ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    เม่ือปรากฏวาภายหลังจากผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูฟองคดี 
หยุดดําเนินการตามสัญญาตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ก็ไมมีการแจงใหผูฟองคดี 
กลับเขาทํางานอีกแตอยางใด และตอมาผูถูกฟองคดีก็ไดจางใหบุคคลอ่ืนเขาทํางานดังกลาว 
แทนผูฟองคดี จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาจางกับผูฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม 
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๒๕๔๗ แลว  อยางไรก็ตาม เม่ือสัญญาจางที่พิพาทไดทํากันเปนหนังสือ กอนที่จะยกเลิกสัญญาจาง
ดังกลาวก็ควรจะแจงขอบกพรองในการปฏิบัติงานของแตละงวดเดือนเพ่ือใหผูฟองคดี 
ไดมีโอกาสปรับปรุงแกไขและโตแยงคัดคานตอผูถูกฟองคดีได แตขอเท็จจริงปรากฏวากอนที่ 
ผูถูกฟองคดีจะมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีหยุดงานตามสัญญา ไมมีหลักฐานเปนรายงาน 
ของผูควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจาง โดยเฉพาะจากผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนผู รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเกี่ยวกับ 
เร่ืองดังกลาวโดยตรง คงมีเพียงบันทึกของผูอํานวยการกองคลังซ่ึงเปนหลักฐานที่ผูถูกฟองคดี
นําไปใชเปนเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาเก่ียวกับรายงานผลการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ของผูรับจางจํานวน ๓ โครงการ รวมถึงโครงการของผูฟองคดีในคดีน้ีเทาน้ัน สวนหนังสือที่ 
ผูถูกฟองคดีแจงใหผูฟองคดีทราบวาการปฏิบัติงานของผูฟองคดีมีจุดบกพรองหลายประการ
ตามรายงานผลการตรวจขยะตกคางของคณะกรรมการตรวจการจาง ก็ตรวจสอบพบวา 
การลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจการจางในใบตรวจรับงานดังกลาวมีขึ้นภายหลังจากที่ 
ผูถูกฟองคดีใชสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแจงใหผูฟองคดีหยุดงานแลว  ดังนั้น ขอกลาวอาง 
ในการบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีจึงมีสถานะเปนเพียงขอกลาวหาฝายเดียวที่ไมมีเหตุผล
ใหรับฟงได การใชสิทธิบอกเลิกสัญญาของผูถูกฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย จําตองชดใช
คาเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไมชอบดังกลาวใหแกผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีจะตอง 
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากการขาดรายไดในการรับจางเก็บขนขยะ 
ตั้งแตวันบอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ซ่ึงเม่ือการรับจางดังกลาว
เปนการจางใหผูฟองคดีบริการเก็บขนขยะโดยมีคากําไรเดือนละ ๗๔,๖๑๙ บาท ความเสียหาย 
ที่ผูฟองคดีไดรับจากการไมไดทํางานจางตามสัญญาจึงเปนความเสียหายที่คาดหมายได
ลวงหนา ไมเปนการไกลกวาเหตุหรือไมแนวาเหตุการณจะเปนเชนนั้นแตอยางใด จึงกําหนด 
คาเสียหายในสวนนี้ใหแกผูฟองคดีเปนคากําไรงวดที่ ๖ นับแตวันที่มีการบอกเลิกสัญญา  
และตั้งแตงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๒ รวม ๖ งวด เปนเงิน ๔๙๙,๙๔๗ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ชดใชเงินใหแกผูฟองคดีตามจํานวนขางตน พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
ดังกลาวนับแตวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันฟองคดี และใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวนเดียวกันนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๔/๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   ๓) การชําระคาเสียหาย 
 

    (๓.๑) การชําระคาเสียหายจากการเลิกสัญญา 
 

     การที่ผูเสนอราคายื่นซองประกวดราคาตอหนวยงาน 
ทางปกครองผูจัดใหมีการประกวดราคา เปนการทําคําเสนอขอเขาทําสัญญากับหนวยงาน
ทางปกครองดังกลาว เม่ือตอมาหนวยงานทางปกครองมีมติอนุมัติใหผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูชนะการประกวดราคา ถือเปนการสนองรับคําเสนอเกิดเปนสัญญาประกวดราคาขึ้น 
และเม่ือสัญญาประกวดราคาดังกลาวมีขอกําหนดที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ จึงมีลักษณะ
เปนสัญญาทางปกครองที่หนวยงานทางปกครองมีเอกสิทธ์ิในการยกเลิกสัญญาฝายเดียวได 
โดยไมตองไดรับความยินยอมจากคูกรณีอีกฝายหนึ่ง แตหากการยกเลิกสัญญาดังกลาว
ไมไดเกิดจากความผิดของคูสัญญาฝายเอกชนและทําใหคูสัญญาฝายเอกชนเสียหาย 
หนวยงานทางปกครองยอมตองชดใชคาทดแทนความเสียหายดังกลาวใหแกคูสัญญา
ฝายเอกชนดวย 
     สรุปขอเท็จจริง 
     การทาเรือแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดี) ประกาศประกวดราคา
จางเอกชนบริหารจัดการทาเทียบเรือ C๓ ของทาเรือแหลมฉบัง เปนการชั่วคราว จนกวาจะได
ผูประกอบการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปรากฏวามีผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจํานวน ๑๐ ราย แตมีผูยื่นซอง
ประกวดราคาเพียง ๑ ราย คือ ผูฟองคดี คณะอนุกรรมการบริหารทาเรือแหลมฉบังเห็นวา 
ผูฟองคดีมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา ประกอบกับผูฟองคดีไดเสนอ
เงินประกันรายไดขั้นต่ําตอปตามจํานวนที่ผูถูกฟองคดีเสนอ จึงมีมติเห็นชอบใหผูฟองคดี 
เปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ C๓ เปนการชั่วคราว และไดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ 
การทาเรือแหงประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหผูฟองคดี 
เปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ C๓ เปนการชั่วคราวตามที่เสนอ แตระหวางขั้นตอนการจัดทํา
สัญญา ไดมีผูรองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมผูไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล 
ผูถูกฟองคดีวา การอนุมัติใหผูฟองคดีเปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือชั่วคราวทําใหรัฐสูญเสีย
ประโยชนมหาศาลและเกิดผลกระทบกับทาเทียบเรือที่อยูขางเคียงจนถึงขั้นไมสามารถ 
ประกอบกิจการตอไปได รัฐมนตรีฯ จึงมีคําส่ังใหระงับการจัดทําสัญญากับผูฟองคดีไวกอน  
ตอมา มีการแตงตั้งคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทยชุดใหมซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ี 
ไดพิจารณากรณีของผูฟองคดีแลวเห็นวา การวาจางเอกชนใหบริหารจัดการทาเทียบเรือ C๓ 
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เปนการชั่วคราว จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน 
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐฯ จึงมีมติใหยกเลิกการประกวดราคาและยกเลิกมติที่อนุมัติ 
ใหผูฟองคดีเปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ C๓ เปนการชั่วคราว ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณ
คําสั่งดังกลาว แตมิไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งยกเลิกการประกวดราคาของผูถูกฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายจากการยกเลิกการประกวดราคาดังกลาวใหแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ภายหลังจากผูฟองคดี
ยื่นฟองคดีน้ี ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณายกอุทธรณใหผูฟองคดีทราบแลว 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     ประกาศประกวดราคาที่พิพาทมีลักษณะเปนคําเชื้อเชิญให 
ผูเขาประกวดราคาทําคําเสนอตอผูฟองคดี เม่ือตอมาผูฟองคดียื่นซองประกวดราคาตอผูถูกฟองคดี 
โดยเสนอเงินประกันรายไดขั้นต่ําในการเขาบริหารจัดการทาเทียบเรือพิพาท จึงเปนการแสดงเจตนา
ทําคําเสนอขอเขาทําสัญญากับผูถูกฟองคดี และเม่ือตอมาผูถูกฟองคดีไดมีมติอนุมัติใหผูฟองคดี 
เปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ โดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดีทราบถึงมติ
ดังกลาวและใหผูฟองคดีไปรับเอกสารเพื่อจัดทํารางสัญญา จึงถือวาผูถูกฟองคดีไดสนองรับคําเสนอ
ของผูฟองคดีแลว จึงทําใหเกิดสัญญาประกวดราคาขึ้น ซ่ึงคูสัญญาตามสัญญาประกวดราคา
ดังกลาวยอมมีความผูกพันกันในอันที่จะเขาทําสัญญาจางบริหารจัดการทาเทียบเรือเปนหนังสือ 
อีกชั้นหนึ่ง  ทั้งน้ี สัญญาประกวดราคากําหนดใหคูสัญญาฝายผูถูกฟองคดีมีเอกสิทธิ์ในการเลือก
คูสัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา แกไขสัญญา และเลิกสัญญาไดฝายเดียว อันเปนขอกําหนด
ในสัญญาที่ไมคอยพบในสัญญาทางแพง สัญญาประกวดราคาดังกลาวจึงแสดงถึงลักษณะพิเศษ
ในการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองเพื่อใหการบริการสาธารณะ
บรรลุผล อันมีลักษณะเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ การที่ผูถูกฟองคดียกเลิกการประกวดราคาและเพิกถอนคําส่ังอนุมัติใหผูฟองคดี
เปนผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ จึงมีผลเปนการยกเลิกสัญญาประกวดราคาที่ทําไวกับผูฟองคดี 
เม่ือผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนคาขาดประโยชนที่ผูฟองคดีจะไดรับ
จากการบริหารจัดการทาเทียบเรือ คาใชจายที่ผูฟองคดีจายไปเพ่ือเตรียมดําเนินการบริหาร
จัดการทาเทียบเรือ และคาเสียหายที่ผูฟองคดีจะตองชําระเปนคาชดเชยการจางงาน รวมทั้ง 
คาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร จึงเปนการเรียกรองคาเสียหายตามสัญญาประกวดราคาดังกลาว 
     อยางไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยสัญญาทางปกครอง 
แมคูสัญญาฝายปกครองมีเอกสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาไดฝายเดียวโดยคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
ไมตองใหความยินยอมดวยก็ตาม แตหากคูสัญญาฝายเอกชนมิไดเปนผูประพฤติผิดสัญญา 
คูสัญญาฝายปกครองก็ตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาใหแกคู สัญญา 
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ฝายเอกชนดวย ประกอบกับมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
กําหนดใหเม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่ง
ไดกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิมดวย  ดังน้ัน เม่ือกรณีน้ีการยกเลิกสัญญาประกวดราคาไมได
เกิดจากความผิดของผูฟองคดี และทําใหผูฟองคดีเสียหาย ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกใหผูถูกฟองคดี
ชดใชคาทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาประกวดราคาดังกลาวได 
     เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ตามเอกสารเง่ือนไขการยื่นขอเสนอ
เขาบริหารจัดการทาเทียบเรือ กําหนดใหผูรับจางมีหนาที่ตองวางแผนการบรรทุกและขนถายสินคา 
จัดทําแรงงาน เครื่องมือยกขน อุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือบรรทุกหรือขนถายสินคาทั่วไป 
และตองมีความสามารถดําเนินการขนถาย และบรรทุกสินคาตามจํานวนและเวลาที่ผูถูกฟองคดี
กําหนดอยางตอเน่ืองทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไมมีวันหยุด  อีกทั้ง ยังตองจัดหาเครื่องมือ
ยกขนและอุปกรณที่ไดมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับลักษณะของงานและสภาพพื้นที่  
โดยสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งตองจัดหาบุคลากรและแรงงาน
ใหมีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และยังกําหนดใหผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก 
ตองทําสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง หากพนกําหนดจะตองถูกริบหลักประกันซอง 
และจะถูกลงโทษใหเปนผูทิ้งงานดวย  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีมีมติอนุมัติใหผูฟองคดีเปนผูบริหาร
จัดการทาเทียบเรือเปนการชั่วคราวแลว ผูฟองคดียอมมีความผูกพันในอันที่จะเขาทําสัญญา
บริหารจัดการทาเทียบเรือตอไป ทําใหผูฟองคดีตองดําเนินการวางแผน เตรียมความพรอม  
ทั้งการเตรียมบุคลากรที่มีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการทาเทียบเรือและการวางระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงอาจตองใชเวลาเกินกวา ๓๐ วัน เปนเหตุใหผูฟองคดีตองวาจางบุคลากรที่มี
ความรูเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไวลวงหนา การที่ผูถูกฟองคดีมีมติใหยกเลิกประกาศประกวดราคา 
อันมีผลเปนการบอกเลิกสัญญาประกวดราคาโดยมิไดเกิดจากความผิดของผูฟองคดี  
ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย ผูฟองคดีจึงชอบที่จะไดรับชดใชคาเสียหายอันเกิดจาก 
การบอกเลิกสัญญาดังกลาว ซ่ึงปรากฏวาศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีจํานวน ๖,๕๗๑,๓๑๗ บาท โดยเปนคาเสียหายในสวนที่เปนคาใชจาย
ที่ผูฟองคดีไดจายไปเพ่ือเตรียมดําเนินการบริหารจัดการทาเทียบเรือ ไดแก คาจางบุคลากร 
                                                            
 ๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๙๑ เม่ือคูสัญญาฝายหน่ึงไดใชสิทธิเลิกสัญญาแลว คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหน่ึงไดกลับคืน 
สูฐานะดังที่เปนอยูเดิม แตทั้งน้ีจะใหเปนที่เส่ือมเสียแกสิทธิของบุคคลภายนอกหาไดไม 
 สวนเงินอันจะตองใชคืนในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนน้ัน ทานใหบวกดอกเบ้ียเขาดวย คิดต้ังแตเวลาที่ไดรับไว 
 สวนที่เปนการงานอันไดกระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยน้ัน การท่ีจะชดใชคืน ทานใหทําไดดวยใชเงิน 
ตามควรคาแหงการน้ัน ๆ หรือถาในสัญญามีกําหนดวาใหใชเงินตอบแทน ก็ใหใชตามนั้น 
 การใชสิทธิเลิกสัญญาน้ันหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกรองคาเสียหายไม 
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ที่มีความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการทาเทียบเรือ คาชดเชยการเลิกจางบุคลากรดังกลาว  
และคาจางพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร โดยผูฟองคดีมิไดอุทธรณคาเสียหายจํานวนดังกลาว 
แตผูถูกฟองคดีอุทธรณโดยเห็นวาคาใชจายที่ผูฟองคดีจายไปเพ่ือเตรียมดําเนินการบริหาร
จัดการทาเทียบเรือ จํานวน ๓,๘๘๑,๓๑๗ บาท น้ัน ผูฟองคดีไดรวมคาใชจายในป พ.ศ. ๒๕๔๓  
ซ่ึงยังอยูในชวงของการประกวดราคาเอาไวดวย เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีมีมติเม่ือวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๔๓ อนุมัติใหวาจางผูฟองคดีเปนผูบริหารทาเทียบเรือ สัญญาประกวดราคา 
จึงเกิดขึ้นภายหลังจากน้ันเม่ือไดมีการแจงมติดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ  ดังน้ัน ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ผูฟองคดีจึงไมอาจกลาวอางไดวามีคาเสียหายจากการเตรียมการบริหารจัดการทาเทียบเรือ 
เปนจํานวน ๕๐๖,๖๕๖ บาท ได สวนคาใชจายในการเตรียมการบริหารจัดการทาเทียบเรือ 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ น้ัน ผูฟองคดียอมรับวามีคาใชจายจํานวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท ตามที่ปรากฏ 
ในบัญชีงบดุลที่เสนอตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา สวนคาใชจายที่เปนเงินเดือนคางจายและ
คาชดเชยที่ผูฟองคดียังมิไดชําระแกพนักงานที่ถูกเลิกจาง รวมทั้งคาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีไดแสดงไวในเอกสารที่ยื่นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาและการยื่นแบบ
ชําระภาษีตอกรมสรรพากร อันเปนหนาที่ที่ผูฟองคดีตองดําเนินการตามกฎหมาย จึงไมอาจ 
ถือไดวาผูฟองคดีมีคาใชจายในสวนนี้  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนคาใชจาย 
ที่ผูฟองคดีจายไปเพื่อเตรียมดําเนินการบริหารจัดการทาเทียบเรือจํานวน ๒,๖๑๐,๙๑๐.๗๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๓/๒๕๕๗) 
 

    (๓.๒) การชําระคาเสียหายจากการผิดสัญญา 
 

     การที่หนวยงานทางปกครองผูใหเชามีคําสั่งไมตออายุสัญญา
เชาตลาดสดออกไปอีก ๓ ป เน่ืองจากตรวจสอบพบวาการบริหารจัดการตลาดของเอกชน
ผูเชามีปญหา ประกอบกับหนังสือขอตออายุสัญญาเชาของเอกชนผูเชาไมไดเสนอ
ผลประโยชนตอบแทนตอหนวยงานทางปกครองผูใหเชาตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กําหนด แตตอมาเอกชนผูเชาไดย่ืนคํารองขอตออายุสัญญาเชาออกไปอีกครั้งเปนเวลา 
๑ ป โดยไดเสนอผลประโยชนตอบแทนและแผนปรับปรุงตลาดตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขมาดวย หนวยงานทางปกครองผูใหเชาจึงทําสัญญาเชากับเอกชนผูเชา
ดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา ๑ ป กรณีถือเปนการทําสัญญาข้ึนใหมตามคําเสนอ 
ของเอกชนผูเชา เม่ือไมปรากฏวามีขอตกลงในเรื่องของการตอสัญญาดังกลาวออกไปอีก
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แตอยางใด หนวยงานทางปกครองผูใหเชาจึงไมมีหนาที่ตองตออายุสัญญาเชาออกไปอีก 
๒ ป ตามคําขอเดิมของเอกชนผูเชา และเม่ือครบอายุสัญญาที่ตอออกไปเปนเวลา ๑ ป
ดังกลาว การที่หนวยงานทางปกครองผูใหเชาแจงใหเอกชนผูเชาทราบวาไมมีสิทธิเขาไป
จัดหาประโยชนจากพื้นที่ใหเชาอีก จึงไมใชการกระทําผิดสัญญา 
     นอกจากน้ี  หากปรากฏตามสัญญาเชาวา  หนวยงาน 
ทางปกครองผูใหเชาสงวนสิทธิไมใหเอกชนผูเชาเขาใชพ้ืนที่บริเวณลานดานหนาตลาด 
เอกชนผูเชายอมไมมีสิทธิแสวงหาประโยชนจากพื้นที่ดังกลาวซึ่งเปนพ้ืนที่ อ่ืนใด
นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในสัญญาเชา  ดังน้ัน การที่หนวยงานทางปกครองผูใหเชา 
ไมอนุญาตใหเอกชนผูเชาใชพ้ืนที่ที่สงวนสิทธิไวขางตน จึงไมใชการกระทําผิดขอตกลง
และเงื่อนไขของสัญญาเชาแตอยางใด 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เดิม บริษัท ย. (ผูฟองคดี) ทําสัญญาเชาอาคารและสิ่งปลูกสราง
ตลาดสดเทศบาลนครยะลา (เมืองใหม) กับเทศบาลนครยะลา (ผูถูกฟองคดี) โดยผูถูกฟองคดี
ตกลงใหผูฟองคดีเชาอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองใหม รวม ๔ หลัง และบริเวณลานจําหนายสินคา
รอบนอกอาคาร ยกเวนถนนสาธารณะ และถนนตลาดสดเมืองใหม ๑ มีระยะเวลาเชา ๓ ป  
ตอมา ในขณะท่ีสัญญาเชายังไมสิ้นอายุ ผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีขอใหพิจารณาตออายุ
สัญญาเชาออกไปอีก ๓ ป แตคณะกรรมการพิจารณาในการตอสัญญาเชาตลาดสดเมืองใหม
พิจารณาแลวมีความเห็นไมสมควรตออายุสัญญาเชาใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีนําพื้นที่
บริเวณลานจอดรถดานหนาอาคารตลาดสดออกใหเชาจําหนายสินคา ทําใหกีดขวางการจราจร
และกอปญหากับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ  อีกทั้ง ยังไดรับการรองเรียนจากผูคา 
วาไมไดรับความเปนธรรมในการเก็บคาเชา คาบริการไฟฟาและประปาจากผูฟองคดี ประกอบกับ
ผูฟองคดีไมไดเสนอผลประโยชนตอบแทนใหผูถูกฟองคดีในหนังสือขอใหพิจารณาตออายุ
สัญญาเชาดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบมติของคณะกรรมการดังกลาว  
ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอตออายุสัญญาเชาออกไปอีกคร้ังแตระยะเวลาอายุสัญญาลดลง
เหลือ ๑ ป โดยไดเสนอประโยชนตอบแทนใหแกผูถูกฟองคดีเปนจํานวน ๑๒๐,๕๐๐ บาท 
รวมทั้งเสนอโครงการเชาและปรับปรุงตลาดเมืองใหมใหเปนตลาดมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยเสนอจัดเก็บผลประโยชนเฉพาะในอาคารตลาดสดเมืองใหม
ทั้ง ๔ หลัง และบริเวณลานจําหนายสินคาเกษตร แตไมรวมถึงถนนรอบอาคารตลาดสด 
และถนนสาธารณะอ่ืน ๆ สภาเทศบาลนครยะลาไดประชุมพิจารณาขอเสนอของผูฟองคดีแลว 
มีมติใหผูฟองคดีเชาตลาดสดเมืองใหมตอไป ผูถูกฟองคดีจึงไดทําสัญญาเชากับผูฟองคดี 



 
 
๑๑๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีกําหนดอายุสัญญา ๑ ป  ตอมา ผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวา เม่ือสัญญาเชา
สิ้นสุดลงผูถูกฟองคดีจะเปนผูดําเนินการจัดเก็บคาเชาแผงในตลาดเมืองใหมเอง และเม่ือสัญญาเชา
ฉบับดังกลาวสิ้นสุดลง ผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีไมมีสิทธิเขาไปจัดหา
ประโยชนจากแผงและบริเวณลานรอบนอกตลาดสดเมืองใหมอีก ผูฟองคดีเห็นวาการกระทํา
ดังกลาวของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีตองเสียประโยชนที่ควรไดรับ 
จากการบริหารจัดการตลาดสดอีกจํานวน ๒ ป จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนจํานวน ๘๕๐,๖๖๘ บาท พรอมดอกเบี้ย และใหผูถูกฟองคดี
ชดใชรายไดที่ผูฟองคดีเคยไดรับจากผูคาเปนเงินวันละ ๑,๕๐๐ บาท รวมทั้งใหผูถูกฟองคดี 
ตออายุสัญญาเชาใหแกผูฟองคดีออกไปอีก ๒ ป 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     แมจะปรากฏวาผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอตออายุสัญญาเชาฉบับเดิม
กอนครบกําหนดเวลาตามสัญญา แตจากรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการฯ 
เห็นวาการบริหารจัดการตลาดของผูฟองคดีมีปญหาและผูฟองคดีไมไดเสนอผลประโยชนตอบแทน
ตามขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งไมตออายุสัญญาเชาใหกับ
ผูฟองคดีและไดแจงใหผูฟองคดีทราบแลว การดําเนินการของผูถูกฟองคดีจึงมิไดมีลักษณะ
เปนไปตามอําเภอใจ เปนผลใหสัญญาเชาฉบับเดิมสิ้นผลลง  อยางไรก็ตาม เม่ือตอมาผูถูกฟองคดี
ไดพิจารณาคํารองขอตออายุสัญญาเชาคร้ังใหมของผูฟองคดีซ่ึงขอตออายุสัญญาเชาออกไป 
อีก ๑ ป แลวเห็นวา คํารองดังกลาวเปนไปตามขอ ๒๓ วรรคสอง๖ ของระเบียบฉบับเดียวกันแลว 
จึงทําสัญญากับผูฟองคดีมีกําหนดระยะเวลา ๑ ป กรณีดังกลาวถือเปนการทําสัญญาขึ้นใหม 
ตามคําเสนอของผูฟองคดี การดําเนินการของผูถูกฟองคดีจึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ แลว ผูถูกฟองคดี 
จึงไมมีหนาที่ตองตออายุสัญญาเชาออกไปอีกสองปตามที่ผูฟองคดีกลาวอางแตอยางใด  ดังนั้น 
เม่ือสัญญาเชาฉบับเดิมสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ และสัญญาเชาฉบับใหม 
 
                                                            

๕-๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๒๓ หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะตออายุสัญญาเชา ใหทองถ่ินแจงให

ผูเชาใหยื่นคําขอตออายุสัญญาเชาพรอมทั้งเสนอประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณากอนที่สัญญาเชาเดิม
จะส้ินสุดไมนอยกวาหกสิบวัน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาคําขอดังกลาว ถาเปนตามหลักเกณฑตามขอ ๑๕ (๒) 
แลวเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๑๙ 

 หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาคําขอตออายุสัญญาเชาตามวรรคหน่ึงไมอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๕ (๒) 
ก็ใหดําเนินการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามขอ ๖ 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๘๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ผูฟองคดีจึงไมสามารถ
เรียกคาเสียหายที่ตองหยุดกิจการในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๘ เปนเวลา ๑ เดือน คิดเปนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ได 
     สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีเรียกคาเสียหายรวมถึงคาขาดรายได 
จากการเรียกเก็บคารักษาความสะอาดและคาตอบแทนอ่ืน ๆ จากพอคาแมคาประจําวันนั้น  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบแลววา พ้ืนที่บริเวณ 
ลานดานหนาตลาดสดผูถูกฟองคดีสงวนไวเปนที่ปลอดการจําหนายสินคา ไมรวมอยูใน 
ผังบริเวณที่ใหประมูลเชาเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย และไมอนุญาตใหผูฟองคดีใชพ้ืนที่
ดังกลาวตลอดไป  อีกทั้ง ตามบัญชีทรัพยสินที่ใหเชาแนบทายสัญญาเชาฉบับใหมยังระบุวา 
พ้ืนที่ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางจะนําไปจัดหาประโยชนใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น  ดังน้ัน เม่ือพ้ืนที่
บริเวณลานดานหนาของตลาดสดเทศบาลนครยะลาที่พอคาและแมคาประกอบกิจการอยูน้ัน
ไมใชพ้ืนที่ที่กําหนดไวตามสัญญาเชา ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิแสวงหาประโยชนจากพื้นที่อ่ืนใด
นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในสัญญาเชาได ผูถูกฟองคดีจึงมิไดกระทําผิดเง่ือนไขในสัญญาเชา 
     สวนการที่ผูฟองคดีดําเนินการปรับปรุงสถานที่ของผูฟองคดี 
โดยมีความประสงคใหพอคาแมคายายเขาไปประกอบกิจการในสถานที่ของผูฟองคดีน้ัน  
เปนการดําเนินการของผูฟองคดีเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข
ในสัญญาเชา จึงยังฟงไมไดวาผูถูกฟองคดีไดกระทําผิดขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเชา  
ผูฟองคดีจึงไมอาจเรียกคาเสียหายเปนคาลงทุน รวมถึงคาขาดรายไดและคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
รวมเปนเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากผูถูกฟองคดีได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๙/๒๕๕๗) 
 

 ๑.๓ สัญญาจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค 
 

  ๑.๓.๑ สัญญาจางกอสราง 
 

   ๑) การเกิดสัญญา 
 

    (๑) การจัดทําสัญญา 
 

     กรณีที่ขอเท็จจริงรับฟงไดวา การที่ผูรับจางยินยอมลงนาม 
ทําสัญญาจางกอสรางอีกหน่ึงฉบับภายหลังจากทําสัญญาจางฉบับแรก ในวงเงินคาจาง
เทาเดิม แตกลับตองรับภาระปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพิ่มข้ึน อันเปนการผิดวิสัย
ของผูรับจางทั่วไปน้ัน เปนเพราะผูรับจางเขาใจผิดในขอเท็จจริงวาหนวยงานทางปกครอง



 
 
๑๑๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูวาจางจะปรับเพิ่มวงเงินคาจางใหในภายหลังตามที่ไดแจงไวกอนการทําสัญญาฉบับที่สอง 
แตตอมาหนวยงานทางปกครองผูวาจางไมไดปรับเพ่ิมวงเงินคาจางใหแตอยางใด  
จึงเปนกรณีที่ผูรับจางแสดงเจตนาเขาทํานิติกรรมเพราะสําคัญผิดในวงเงินคาจาง  
และเม่ือคาจางถือเปนสาระสําคัญของสัญญาจาง การสําคัญผิดดังกลาวจึงเปนการ 
สําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรม สัญญาที่ทําข้ึนในภายหลังดังกลาวจึงตกเปนโมฆะ 
เสมือนวาคูสัญญามิไดทําสัญญาฉบับดังกลาวข้ึนเลย สัญญาจางฉบับแรกจึงยังคงมีผล
บังคับใชกับคูสัญญาเชนเดิม  ดังน้ัน การที่ผูรับจางไมเขาทํางานตามสัญญาในสองงวด
สุดทายซึ่งเปนงานตามที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางแกไขเปลี่ยนแปลงจนปริมาณงาน
และปริมาณวัสดุเพิ่มข้ึนสูงกวาวงเงินคาจางเปนจํานวนมาก และเปนงานที่หนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางนํามากําหนดไวในสัญญาจางฉบับหลังซึ่งเปนโมฆะ จึงไมไดเปน
การกระทําผิดสัญญา ผูรับจางไมจําตองชดใชคาเสียหายเปนเงินคาปรับจากการกอสราง
งานสองงวดดังกลาวลาชา  รวมทั้งคาเสียหายจากการจางผูรับจางรายใหมเพ่ือดําเนินการ
กอสรางงานงวดที่เหลือดังกลาวใหแกหนวยงานทางปกครองผูวาจาง 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เทศบาลเมืองปตตานี (ผูฟองคดี) วาจางใหหางหุนสวนจํากัด อ.  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กอสรางปรับปรุงตลาด โดยกําหนดสงงานและจายเงินเปนงวด ๆ รวม ๑๐ งวด 
ซ่ึงผูฟองคดีอางวาไดทําสัญญาลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ จางผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีวงเงิน
คาจาง ๘,๙๙๐,๐๐๐ บาท มีกําหนดงานแลวเสร็จในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
อางวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาทําสัญญากับผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ มีกําหนด 
งานแลวเสร็จในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ โดยภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจการจางขอเขาดําเนินการกอสรางในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ และในวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๔๕ แลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือถึงผูฟองคดีขอใหแจงการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดปตตานียายเสาไฟฟาในแนวเขตการกอสราง ซ่ึงผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๔๕ แจงวาไดดําเนินการตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รองขอแลว แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ทํางานไปไดประมาณหนึ่งเดือน ผูฟองคดีไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มาทําสัญญาฉบับใหม  
โดยใหเหตุผลวาแบบแปลนการกอสรางยังไมสมบูรณ ผูฟองคดีจึงไดปรับปรุงแบบแปลน 
การกอสรางใหม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางฉบับใหมแลวเห็นวา  
มีปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพ่ิมขึ้นมากกวาแบบแปลนการกอสรางเดิม คิดเปนเงิน 
๒,๒๘๒,๔๓๒.๕๘ บาท จึงไดทักทวงตอผูฟองคดี แตผูฟองคดีแจงวาใหกอสรางไปกอน 
แลวผูฟองคดีจะปรับราคาคากอสรางที่เพ่ิมขึ้นใหในภายหลัง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดยินยอม 
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ลงนามในสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕  ตอมา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงมอบงาน 
ถึงงวดที่ ๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสอบถามผูฟองคดีเร่ืองการปรับเพ่ิมวงเงินคากอสราง แตผูฟองคดี
ไมปรับวงเงินคากอสรางให โดยไดเรียงลําดับงวดงานใหม ซ่ึงเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทํางานตอมา
จนถึงงวดที่ ๘ ตามที่ไดมีการปรับงวดงานใหม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถทํางานที่เหลือตอได 
เพราะงานที่เหลือมีปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพ่ิมขึ้นมากกวาแบบแปลนการกอสรางเดิม  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีปรับเพ่ิมวงเงินคากอสรางให แตผูฟองคดีไมได
ปรับเพ่ิมใหตามคําขอ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมทํางานที่เหลือใหแลวเสร็จจนครบระยะเวลา 
ตามสัญญา  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ และริบหลักประกันสัญญา 
รวมทั้งไดดําเนินการหาผูรับจางรายใหมเพ่ือดําเนินงานตามสัญญาสวนที่เหลือตอจากผูฟองคดี 
และนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และที่ ๓ ซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ รวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาเสียหาย
จากการจางผูรับจางรายใหม รวมทั้งใหชําระคาปรับจากการกอสรางงานลาชาใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เ ม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  ผูฟองคดีประกาศประกวดราคา 
ปรับปรุงตลาด เม่ือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ แมไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีประกาศผล
การพิจารณาการประกวดราคาในวันใด แตเม่ือผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ 
๒๕๔๕ แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูชนะการประกวดราคาเขาทําสัญญากับผูฟองคดี 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ  ดังนั้น จึงนาเชื่อวาสัญญาจางกอสรางระหวางผูฟองคดี
กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําขึ้นไมเกินวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงเม่ือพิจารณาประกอบกับ 
สําเนาสัญญาจางฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ แลว การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสามอางวาสัญญา
จางกอสรางทําขึ้นครั้งแรกในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงนาเชื่อถือและมีนํ้าหนักอันควรเช่ือวา 
มีสัญญาอีกฉบับหน่ึงที่ถูกทําขึ้นกอนสัญญาจางกอสรางฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕  
ซ่ึงขอเท็จจริงดังกลาวยังสอดคลองกับขอเท็จจริงที่ปรากฏตอมาวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผูฟองคดี เพ่ือขอใหแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคใหยายเสาไฟฟา
ออกจากแนวเขตกอสราง ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
ยายเสาไฟฟาออกจากแนวเขตกอสราง จึงเห็นไดวาการดําเนินการขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
ยายเสาไฟฟาออกจากแนวเขตกอสรางน้ัน จะตองเกิดขึ้นหลังจากที่ผูรับจางไดสํารวจพ้ืนที่
กอสรางและไดเขาทํางานในพื้นที่กอสรางแลว  อีกทั้ง หนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ดังกลาว ก็ไดอางถึงสัญญาจางฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ดวย จึงเห็นวา
สัญญาจางกอสรางพิพาทฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอตอศาลมีอยูจริง  
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และเปนสัญญาฉบับที่ทําขึ้นกอนสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕  อยางไรก็ตาม  
การท่ีผูฟองคดีไดแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มาทําสัญญาฉบับใหม และคูสัญญาไดลงลายมือชื่อ 
ในสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ เทากับวาคูสัญญามีเจตนาที่จะยกเลิกสัญญา 
ฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ และประสงคจะใหสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕  
มีผลบังคับใชแทน จึงเห็นวาสัญญาฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ถูกยกเลิกไปแลว และสัญญา
ฉบับที่มีผลใชบังคับกับคูสัญญาคือสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ 
     กรณีมีประเด็นขอสงสัยที่ตองพิจารณาตอไปวา เหตุใดคูสัญญา 
จึงยกเลิกสัญญาฉบับเกาและทําสัญญาฉบับใหมขึ้นมาแทนในวงเงินเทาเดิม ซ่ึงเม่ือพิจารณา 
ขอกลาวอางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่วา เปนเพราะผูฟองคดีไดแกไขแบบแปลนการกอสราง  
และตองการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กอสรางตามแบบแปลนการกอสรางที่ไดแกไขใหม จึงขอ 
ทําสัญญาใหมน้ัน สมเหตุสมผลและสอดรับพอดีที่จะเปนสาเหตุอันทําใหคูสัญญามีความจําเปน 
ตองยกเลิกสัญญาฉบับเกาและทําสัญญาฉบับใหม  อีกทั้ง ผูฟองคดีก็ไมไดกลาวอางขอเท็จจริงอ่ืน
หรือโตแยงคํากลาวอางของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลาวอางจึงมีนํ้าหนัก
นาเชื่อถือที่จะรับฟงไดวา มูลเหตุที่คูสัญญาตองทําสัญญาฉบับใหมเปนเพราะผูฟองคดีไดขอแกไข
แบบแปลนการกอสราง 
     ขอพิจารณาประการตอมา คือ การแกไขแบบแปลนการกอสราง 
ทําใหปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพ่ิมขึ้นจนเกินวงเงินคากอสรางหรือไม ขอเท็จจริงปรากฏวา
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมยอมทํางานในสองงวดสุดทาย ผูฟองคดีจึงไดจัดประกวดราคา 
งานกอสรางปรับปรุงตลาดสองงวดสุดทายที่เหลือเปนจํานวนถึง ๓ คร้ัง กวาจะไดผูรับจางรายใหม 
โดยใน ๒ คร้ังแรก ผูฟองคดีกําหนดราคากลางไวที่ ๓,๗๗๕,๘๐๐ บาท แตผูเขาเสนอราคา 
เสนอราคาสูงกวาราคากลางมาก และตอมาก็ไมมีผูสนใจเสนอราคาเลย จนในคร้ังที่ ๓ ผูฟองคดี
เพ่ิมราคากลางขึ้นเปน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท จึงสามารถหาผูรับจางรายใหมมาทํางานตอในงาน 
สวนที่เหลือไดในราคา ๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท โดยที่การจัดประกวดราคาสองงวดสุดทายไดทําขึ้น
ภายหลังจากที่พนกําหนดเวลาสงมอบงานตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ไดไมนาน 
กลาวคือ กําหนดสงมอบงานงวดสุดทาย คือ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ ซ่ึงผูฟองคดีไดจัด
ประกวดราคาสองงวดสุดทายในเดือนเมษายน ๒๕๔๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ และเดือนกรกฎาคม 
๒๕๔๖ จึงไมอาจฟงไดวาคาแรงและคาวัสดุปรับราคาสูงขึ้นมากเปนจํานวนถึง ๒,๙๖๔,๒๐๐ บาท 
จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงเห็นไดวา การที่ผูฟองคดีตองปรับเพ่ิมราคากลางขึ้นเปนจํานวนดังกลาว
เน่ืองจากการแกไขแบบแปลนการกอสรางของผูฟองคดี ทําใหปริมาณงานและปริมาณวัสดุ
เพ่ิมขึ้นจนเกินวงเงินคากอสรางเดิมเปนจํานวนมาก การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมลงนาม 
ในสัญญาฉบับใหมลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ ที่มีปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพ่ิมขึ้นจนเกิน
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วงเงินคากอสรางเดิมเปนจํานวนมากนั้น เปนการผิดวิสัยของผูรับจางทั่วไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ยอมมีมูลเหตุจูงใจอยางใดอยางหน่ึง  ดังน้ัน ขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อางวาผูฟองคดีแจงวา
ใหลงนามในสัญญาฉบับใหมไปกอน แลวผูฟองคดีจะปรับเพ่ิมวงเงินใหในภายหลัง จึงเปน
ขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือวาเปนมูลเหตุจูงใจใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาทําสัญญาฉบับใหมลงวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๔๕ กับผูฟองคดี 
     กรณีมีประเด็นตองพิจารณาตอไปเกี่ยวกับเจตนาในการเขาทําสัญญา
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา การกระทําของผูฟองคดีทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาใจผิดในขอเท็จจริง
วาผูฟองคดีจะปรับเพ่ิมวงเงินคาจางใหในภายหลัง จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แสดงเจตนา
เขาทํานิติกรรมเพราะสําคัญผิด ซ่ึงการสําคัญผิดดังกลาวเปนการสําคัญผิดในวงเงินคาจาง  
และโดยที่คาจางเปนสาระสําคัญของสัญญาจาง การสําคัญผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปน 
การสําคัญผิดในสาระสําคัญของนิติกรรมตามมาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง๗ แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย  ดังน้ัน สัญญาจางฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ จึงตกเปนโมฆะ อันมีผล
ทําใหสัญญาจางฉบับดังกลาวเสียเปลามาตั้งแตตน เสมือนวาคูสัญญามิไดทําสัญญาฉบับลงวันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ กันขึ้นมาเลย จึงเทากับวาคูสัญญาไมไดมีการยกเลิกสัญญาจางฉบับลงวันที่ 
๕ มีนาคม ๒๕๔๕ สัญญาจางฉบับดังกลาวจึงเปนสัญญาที่มีผลบังคับใชกับคูสัญญา สิทธิและหนาที่
ของคูสัญญาจึงเปนไปตามสัญญาฉบับขางตน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่ตองกอสราง 
ปรับปรุงตลาดตามแบบแปลนการกอสรางฉบับเดิมที่แนบทายสัญญาจางฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๔๕ และมีสิทธิไดรับคาจางตามสัญญาฉบับดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมทํางานตอ 
ในงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ เพราะการทํางานในสองงวดสุดทายขางตน มีการแกไขแบบแปลน
การกอสรางจนปริมาณงานและปริมาณวัสดุเพ่ิมขึ้นสูงกวาวงเงินคาจางจํานวนมาก จึงไมไดเปน
การกระทําผิดสัญญา  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๙/๒๕๕๕) 
 

    (๒) การแกไขเพ่ิมเติมสัญญา 
 

     โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กําหนดให
นําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใชกับสัญญาที่หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงหนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นซึ่งลงนามหลังวนัที่ 

                                                            
๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๕๖ การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในส่ิงซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมเปนโมฆะ 
 ความสําคัญผิดในส่ิงซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมตามวรรคหน่ึง ไดแก ความสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม 

ความสําคัญผิดในตัวบุคคลซ่ึงเปนคูกรณีแหงนิติกรรม และความสําคัญผิดในทรัพยสินซ่ึงเปนวัตถุแหงนิติกรรม เปนตน 
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๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ เปนการถาวร  ดังน้ัน เทศบาลซึ่งเปนราชการสวนทองถิ่นจึงมีหนาที่
ตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 
     เม่ือปรากฏวาผูรับจางตามสัญญาจางกอสรางที่ทําไวกับ
เทศบาลผูวาจางยื่นคําขอใหผูวาจางแกไขสัญญาเปนแบบปรับราคาได (คา K) ตามที่ 
มีการกําหนดไวในประกาศประกวดราคา โดยปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ของการนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใชครบถวนแลว แมตามสัญญาที่ผูวาจาง
ทําไวกับผูรับจางจะไมไดกําหนดใหสัญญาที่ทําข้ึนเปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
และไดมีการตรวจรับมอบงานตลอดจนจายเงินคาจางตามสัญญาไปเสร็จสิ้นแลวก็ตาม 
แตเม่ือในประกาศประกวดราคาไดแจงใหผูเขาเสนอราคาทราบแลววาจะใชสัญญา 
แบบปรับราคาได (คา K) ผูวาจางก็ตองผูกพันตามประกาศของตนเอง การไมไดกําหนด 
ใหสัญญาเปนแบบปรับราคาได (คา K) เปนเพียงการผิดหลงในการทําสัญญาเทาน้ัน   
อีกทั้ง ผูรับจางไดย่ืนคําขอใหมีการแกไขสัญญาตั้งแตวันกอนครบกําหนดในสัญญา 
จึงตองถือวาสัญญาระหวางผูวาจางกับผูรับจางเปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  
ผูวาจางจึงมีหนาที่ตองแกไขสัญญาใหเปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และจายเงิน
ชดเชยคางานกอสราง (คา K) ใหแกผูรับจาง 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เทศบาลนครหาดใหญ (ผูถูกฟองคดี) มีประกาศประกวดราคาจาง
ปรับปรุงบึงกักเก็บนํ้า (แกมลิง) พ้ืนที่คลองเตย ลุมนํ้ายอยคลองเรียน ตามแผนปองกันอุทกภัย
พ้ืนที่อําเภอหาดใหญ เรงดวนระยะปานกลาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเอกสารประกวดราคา
ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขและหลักเกณฑการนําสูตรการปรับราคาคางานกอสราง 
(คา K) มาใชในกรณีที่คางานลดลงหรือเพ่ิมขึ้นเอาไวดวย ผลปรากฏวา หางหุนสวนจํากัด ซ.  
(ผูฟองคดี) เปนผูชนะการประกวดราคาและไดรับคัดเลือกใหเขาทําสัญญากับผูถูกฟองคดี  
โดยสัญญาจางดังกลาวไมไดเปนสัญญาแบบปรับราคาไดตามที่ กําหนดในรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาจัดทําเอกสารประกวดราคา และตามขอกําหนดของสัญญาก็ไมได
กําหนดใหรายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดทําเอกสารประกวดราคาเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
ผูฟองคดีเห็นวาสัญญาดังกลาวไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  
ที่ใหสัญญาซ่ึงหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่สัญญาลงนามหลังวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑ 
ใชสัญญาแบบปรับราคาไดเปนการถาวร จึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีแกไขสัญญาเปนสัญญา
แบบปรับราคาไดโดยใชสูตรคา K ตามที่ระบุไวในประกาศประกวดราคา แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย  
ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีอีกคร้ังเพ่ือแจงปญหาอุปสรรคในการทํางาน 
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และขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลากอสราง รวมทั้งขอใหผูถูกฟองคดีแกไขสัญญาใหเปนสัญญา 
แบบปรับราคาไดอีกคร้ัง แตผูถูกฟองคดีปฏิเสธไมแกไขโดยใหเหตุผลวา การจะนําสัญญา 
แบบปรับราคาไดมาใชน้ันจะตองมีการระบุในประกาศประกวดราคาและระบุในสัญญาจางดวยวา
งานที่จางเหมาน้ันใชสัญญาแบบปรับราคาได แตสัญญาจางระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดี
ไมไดระบุไววาเปนสัญญาแบบปรับราคาได ผูฟองคดีจึงไมไดรับสิทธิการพิจารณาเงินชดเชย 
คากอสรางแบบปรับราคาได และผูถูกฟองคดีไมสามารถแกไขสัญญาจางใหเปนสัญญา 
แบบปรับราคาไดใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีแกไขสัญญาจางเปนสัญญาแบบปรับราคาไดและใหผูถูกฟองคดีจายเงินชดเชย
คางานกอสราง (คา K) ใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     ผู ถู กฟ อ งค ดี เป นหน วยการบริ ห า ร ร าชการส วนท อ งถิ่ น 
ตามมาตรา ๔ (๓)๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และเปน 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒)๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงอยู
ภายใตการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๐๑ วรรคหนึ่ง๑๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ที่บังคับใชอยูในขณะนั้น) เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ 
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ใหนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชกับสัญญาที่ลงนามหลังวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๓๑ และสัญญาแบบปรับราคาไดใหใชไดกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่นดวย ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
และอยูภายใตการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี เม่ือไดทําสัญญากอสรางที่ลงนามหลังวันที่ ๒๘ 
                                                            
 ๘-๙ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 มาตรา ๔ ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังน้ี 
 (๑) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
 (๒) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
 (๓) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 มาตรา ๗๐ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังน้ี 
 (๑) องคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๒) เทศบาล 
 (๓) สุขาภิบาล 
 (๔) ราชการสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด 
 ๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
 มาตรา ๒๐๑ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสามสิบหาคน 
ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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มิถุนายน ๒๕๓๑ จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีประกาศประกวดราคาจางปรับปรุงบึงกักเก็บนํ้าที่พิพาทโดยรายละเอียดประกอบ 
การพิจารณาจัดทําเอกสารประกวดราคาดังกลาวไดกําหนดรายละเอียดการปรับราคาไววา  
การปรับคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาจะนํามาใชในกรณีที่คางานลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  
โดยสูตรการปรับราคา (คา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว 
ในสัญญา หรือภายในเวลาที่ เทศบาลไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการ  
ซ่ึงตามประกาศประกวดราคาดังกลาวผูถูกฟองคดีไดกําหนดสูตรสําหรับใชในการกําหนด 
คากอสรางไวแลว และโดยที่เอกสารการประกวดราคาถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาโดยสภาพ 
เน่ืองจากผูที่เขาเสนอราคาจะตองเสนอราคาตามรายละเอียดของเอกสารประกวดราคา 
และเอกสารแนบทายการประกวดราคา และการนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชก็เพ่ือ 
เปนการชวยเหลือผูรับจางไทยที่ไดรับความเดือดรอนใหสามารถที่จะประกอบกิจการตอไปได 
ในชวงที่ เกิดภาวะวัสดุกอสรางขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเปนการลดความเสี่ยง 
ของผูรับจางและปองกันมิใหผูรับจางบวกราคาเผื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไวลวงหนามาก ๆ 
รวมทั้งเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกคูกรณีทั้งสองฝายดวย  ดังน้ัน ผูเขารวมประกวดราคา 
ก็จะคํานวณราคาวัสดุตาง ๆ ไวใหเปนไปตามราคาในขณะที่มีการประกวดราคา เพราะเชื่อวา
หากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ก็จะไดรับการปรับราคาตามที่กําหนดไวในประกาศประกวดราคา 
และแมตามสัญญาที่ผูฟองคดีทํากับผูถูกฟองคดีจะไมไดกําหนดใหสัญญาเปนแบบปรับราคาได 
แตเม่ือในประกาศประกวดราคาไดประกาศแจงใหผูที่เขาเสนอราคาทราบแลววาจะใชสัญญา
แบบปรับราคาได ผูถูกฟองคดีก็ตองผูกพันตามประกาศของตนเอง การไมไดกําหนดใหสัญญา
เปนแบบปรับราคาไดไวในขอกําหนดของสัญญา เปนเพียงการผิดหลงในการทําสัญญาเทาน้ัน 
ตองถือวาสัญญาระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีเปนสัญญาแบบปรับราคาได อันเปนการ
สอดคลองกับมติของคณะรัฐมนตรีที่ผูถูกฟองคดีจะตองถือปฏิบัติและตามประกาศประกวดราคา
ของผูถูกฟองคดี ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือผูฟองคดีทราบวาสัญญาที่ทํากับ 
ผูถูกฟองคดีไมไดเปนสัญญาแบบปรับราคาไดตามประกาศประกวดราคา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ขอใหผูถูกฟองคดีแกไขสัญญาใหเปนไปตามประกาศประกวดราคาตั้งแตวันกอนที่ระยะเวลา
ตามสัญญาจะสิ้นสุดลง แตผูถูกฟองคดีไมไดดําเนินการแกไขสัญญาใหเปนไปตามประกาศ
ประกวดราคาและมติคณะรัฐมนตรี  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีมีหนังสือปฏิเสธไมแกไขสัญญาจาง
เปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูถูกฟองคดีจึงตองปฏิบัติตามสัญญาดวยการปรับราคาคางานกอสราง (คา K) ตามสูตร 
ที่กําหนดไวในประกาศประกวดราคาใหแกผูฟองคดีดวย สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีอางวา  
การแกไขสัญญาเปนการพนวิสัย เน่ืองจากผูถูกฟองคดีไดเบิกจายเงินคาจางตามสัญญาใหแก 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๙๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีไปแลวนั้น เม่ือวัตถุประสงคในการแกไขสัญญาก็เพ่ือใหผูถูกฟองคดีจายเงินชดเชย 
คากอสรางตามที่กําหนดไวในประกาศประกวดราคา  ดังนั้น แมจะมีการสงมอบงานไปแลว  
ก็สามารถคํานวณราคาคางานกอสรางตามสูตรที่กําหนดไวแลวได  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหแกไขสัญญาพิพาทเปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  
และใหผูถูกฟองคดีแกไขสัญญาจางเสียใหมเปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใหถูกตอง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๗/๒๕๕๘) 
 

   ๒) ผลของสัญญา 
 

    (๑) การตรวจรับมอบงานและการจายเงินคาจาง 
 

     โดยที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมได กําหนด 
ใหสัญญาจางทําของตองทําเปนหนังสือ  ดังน้ัน กรณีที่เทศบาลตกลงจางใหเอกชน
บํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย แมจะไมไดทําสัญญาจางเปนหนังสือ  
แตเม่ือขอตกลงดังกลาวมีเจตนามุงประสงคตอผลสําเร็จของงานตามที่ไดตกลงกัน 
เปนสําคัญ อันเขาลักษณะเปนสัญญาจางทําของ เทศบาลและเอกชนผูรับจางจึงมี 
ความผูกพันกันตามสัญญาขางตน และเม่ือเทศบาลไดรับเอาผลสําเร็จของงานจาง 
ตามที่เอกชนผูรับจางสงมอบแลว เทศบาลจึงมีหนาที่ตองชําระคาจางใหแกเอกชน 
ผู รับจางดวย  และในกรณีที่ปรากฏในเวลาตอมาวาเอกชนผู รับจางไดมีหนังสือ 
แสดงเจตนาที่จะลดจํานวนคาจางตามที่เคยตกลงกันไวกับเทศบาล โดยเทศบาล 
ไดรับทราบการแสดงเจตนาดังกลาวแลว การแสดงเจตนาลดจํานวนคาจางยอมมีผล
ผูกพันคูสัญญา เทศบาลจึงมีหนาที่ตองชําระเงินคาจางใหแกเอกชนผูรับจางเปนจํานวน
เพียงเทาที่ไดมีการแสดงเจตนาไวดังกลาว 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เทศบาลนครหาดใหญ (ผูถูกฟองคดี) ตกลงจางหางหุนสวนจํากัด ส. 
(ผูฟองคดี) ใหบํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียในวงเงินจํานวน ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท  
ตอจากผูรับจางรายเดิมซ่ึงสิ้นสุดการจางงานไปแลว โดยกําหนดใหผูฟองคดีเขาทําสัญญาจาง
พรอมวางหลักประกันสัญญากับผูถูกฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
ใหเขาทําสัญญาดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาขณะนี้ยังไมมีการจัดเก็บ
คาบริการบําบัดนํ้าเสีย จึงทําใหไมมีรายรับ และโดยที่ผูถูกฟองคดีมีความจําเปนที่จะตองเดินระบบ
อยางตอเน่ืองในการเก็บรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบเพื่อทําการบําบัดกอนปลอยสูแหลงนํ้า



 
 
๑๑๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สาธารณะ จึงขอความรวมมือผูฟองคดีใหดําเนินการและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัด 
นํ้าเสียรวมอยางตอเน่ืองตอไปโดยยังไมมีการทําสัญญา ซ่ึงผูฟองคดีไดดําเนินการและบํารุงรักษา
ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมของผูถูกฟองคดีระหวางวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ จนแลวเสร็จ และมีหนังสือขอรับเงินคาจาง แตผูถูกฟองคดีแจงวาไมสามารถ
เบิกจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีได เน่ืองจากมีปญหาเร่ืองงบประมาณ แตตอมาหลังจากที่ 
ผูถูกฟองคดีและผูฟองคดีไดหารือกันเพ่ือหาขอยุติเก่ียวกับจํานวนเงินคาจางดังกลาว ผูฟองคดี
ไดมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีวา ยินดีใหการสนับสนุนกิจการของผูถูกฟองคดี และขอรับเงิน
คาจางเปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะไมเรียกรองคาตอบแทนอื่น ๆ จากผูถูกฟองคดีอีก 
หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา จังหวัดไมอนุมัติใหยกเวนการปฏิบัติ 
ตามระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาจาง ทําใหผูถูกฟองคดีไมสามารถ 
เบิกจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาจางพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือขอตกลงระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีมีเจตนามุงประสงค
ตอความสําเร็จของงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางโดยถือเอาผลสําเร็จของการงาน 
ที่ตกลงใหทํากันน้ันเปนสาระสําคัญ จึงมีลักษณะเปนสัญญาจางทําของตามมาตรา ๕๘๗๑๑  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวมิไดกําหนดใหตองทําสัญญา 
เปนหนังสือ และแมระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จะกําหนดใหหนวยงานของทางราชการตองดําเนินการทําสัญญาจาง
เปนหนังสือก็ตาม แตระเบียบดังกลาวก็เปนเพียงระเบียบภายในของทางราชการเทาน้ัน  ดังน้ัน 
เม่ือขอเท็จจริงเปนที่รับกันวา ผูถูกฟองคดีตกลงจางผูฟองคดีใหบํารุงรักษาระบบรวบรวม 
และบําบัดนํ้าเสียรวม ซ่ึงผูฟองคดีไดเขาดําเนินการตามงานที่จางตั้งแตวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
และสงมอบงานเม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ กรณีจึงเห็นไดวาผูถูกฟองคดีไดรับเอาผลสําเร็จ
ของงานจางที่ผูฟองคดีสงมอบแลว ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองชําระคาจางในงานดังกลาว 
ใหแกผูฟองคดีตามมาตรา ๕๘๗ และมาตรา ๖๐๒๑๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และกรณีน้ีปรากฏวา ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีไดตกลงคาจางดําเนินการและบํารุงรักษา 
                                                            

๑๑-๑๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๕๘๗ อันวาจางทําของน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกวาผูรับจาง ตกลงรับจะทําการงาน 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนสําเร็จใหแกบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกวาผูวาจาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่ทําน้ัน 
 มาตรา ๖๐๒ อันสินจางน้ันพึงใชใหเม่ือรับมอบการที่ทํา 
 ถาการที่ทําน้ันมีกําหนดวาจะสงรับกันเปนสวน ๆ และไดระบุจํานวนสินจางไวเปนสวน ๆ ไซร ทานวาพึงใชสินจาง
เพื่อการแตละสวนในเวลารับเอาสวนน้ัน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๑๙๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเปนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท แตตอมาเม่ือมีปญหา 
เรื่องการเบิกจายงบประมาณ ผูฟองคดีไดมีหนังสือแสดงเจตนาที่จะลดราคาคาจางลงเหลือเพียง 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูถูกฟองคดีไดรับทราบการแสดงเจตนาดังกลาว การแสดงเจตนาขางตน
จึงยอมผูกพันผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ที่จะตองชําระเงินคาจางใหแก 
ผูฟองคดีเปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     สําหรับดอกเบี้ยผิดนัดน้ัน เม่ือปรากฏวาหลังจากที่ผูฟองคดีสงมอบ
งานจางใหแกผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดมีหนังสือจํานวน ๓ ฉบับ 
ถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอเบิกเงินคาจางและเรงรัดใหผูถูกฟองคดีจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดี 
โดยไมปรากฏวาไดกําหนดใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาจางภายในระยะเวลาเทาใด จึงไมอาจถือไดวา
มีการแจงเตือนใหผูถูกฟองคดีชําระหน้ีตามหนังสือทั้ง ๓ ฉบับดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงยังมิได 
ตกเปนผูผิดนัดชําระหน้ีตามมาตรา ๒๐๔๑๓ และมาตรา ๒๒๔๑๔ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน 
แตอยางใด  อยางไรก็ตาม เม่ือตอมาผูฟองคดีไดนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองชั้นตน 
เม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ยอันเกิดจาก
การผิดนัดไดนับแตวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี แตโดยที่ผูถูกฟองคดี
มิไดอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตนในประเด็นนี้ ปญหาเรื่องดอกเบี้ยดังกลาวจึงเปนอันยุติ 
ตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนที่พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีนับตั้งแต
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึงวันฟองเปนเงิน ๑๖๔,๙๕๙ บาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๕,๑๖๔,๙๕๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  
๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ใหแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๒/๒๕๕๖) 

                                                            
๑๓-๑๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๐๔ ถาหน้ีถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตน้ันเจาหน้ีไดใหคําเตือนลูกหน้ีแลว ลูกหน้ียังไมชําระหน้ีไซร 

ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 
 ถาไดกําหนดเวลาชําระหน้ีไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหน้ีมิไดชําระหน้ีตามกําหนดไซร ทานวาลูกหน้ีตกเปน 

ผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันน้ีทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหน้ี ซ่ึงไดกําหนด 
เวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว 

 มาตรา ๒๒๔ หน้ีเงินน้ัน ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดก่ึงตอป ถาเจาหน้ีอาจจะเรียก
ดอกเบ้ียไดสูงกวาน้ัน โดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบ้ียตอไปตามน้ัน 

 ทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด 
 การพิสูจนคาเสียหายอยางอื่นนอกกวาน้ัน ทานอนุญาตใหพิสูจนได 
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     กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
เน่ืองจากเอกชนผูรับจางกอสรางงานไมแลวเสร็จและงานที่แลวเสร็จบางสวนเกิดความ
ชํารุดเสียหาย หากตอมาหนวยงานทางปกครองไดวาจางผูรับจางรายใหมใหแกไข
ซอมแซมงานจางเฉพาะสวนที่เสียหายดังกลาว ถือเปนกรณีที่หนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางไดประโยชนจากงานที่เอกชนผูรับจางรายเดิมไดทําการกอสรางไว และเปนการ
ยอมใหใชประโยชนจากงานกอสรางขางตน หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงมีหนาที่
ตองจายเงินคางานกอสรางที่ทําไวแลวบางสวนใหแกเอกชนผูรับจางรายเดิม 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เทศบาลตําบลนาดูน (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางหางหุนสวนจํากัด ท. 
(ผูฟองคดี) ใหทําการกอสรางถนนลาดยางจํานวนสองสัญญา ปรากฏวาเม่ือครบกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาผูฟองคดียังดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงสงวนสิทธิ
การเรียกคาปรับไปยังผูฟองคดี  หลังจากนั้น ผูฟองคดีมีหนังสือสงมอบงานทั้งสองสัญญา  
แตคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวางานจางทั้งสองสัญญายังไมแลวเสร็จเรียบรอยและให 
ผูฟองคดีดําเนินการแกไขซอมแซมงานในสวนที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพที่ดี ถูกตอง 
ตามแบบแปลนที่กําหนด  ซ่ึงตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีวาไดดําเนินการแกไข
ซอมแซมงานจางทั้งสองสัญญาเรียบรอยแลวและขอเบิกเงินคาจาง แตคณะกรรมการตรวจการจาง
ไดตรวจงานจางดังกลาวแลวมีหนังสือรายงานผูถูกฟองคดีวา ผูฟองคดีไมไดดําเนินการ 
ตามที่ตกลงกันไว จึงมีมติไมตรวจรับงานจางของผูฟองคดี และเสนอผูถูกฟองคดีใหพิจารณา
บอกเลิกสัญญาจางทั้งสองสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจางทั้งสองสัญญา 
กับผูฟองคดี  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการคัดเลือกหาผูรับจางรายใหมเพ่ือซอมแซม
ถนนลาดยางทีช่ํารุดเสียหายตอจากผูฟองคดี ซ่ึงผูรับจางรายใหมดังกลาวไดทํางานตามสัญญาจาง
ทั้งสองสัญญาแลวเสร็จ โดยไดมีการตรวจรับงานและจายเงินคาจางใหแกผูรับจางรายใหมแลว  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจายคาจาง 
ตามสัญญาจางทั้งสองฉบับใหแกผูฟองคดี สวนผูถูกฟองคดีไดฟองแยงขอใหผูฟองคดีชําระ
คาปรับใหแกผูถูกฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีดําเนินการกอสรางถนนลาดยาง
ตามสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ ไมเปนไปตามรูปแบบและรายละเอียดตามที่สัญญาจางกําหนด  
และยังสงมอบงานเกินกําหนดระยะเวลาตามสัญญา  อีกทั้ง งานที่สงมอบเกินกําหนดระยะเวลา 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๐๑ 
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ดังกลาวยังมีการชํารุดเสียหาย แมผูฟองคดีจะไดดําเนินการซอมแซมแลวก็ยังคงไมเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการตรวจการจาง ผูฟองคดีจึงเปนเปนฝายผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาทั้งสองฉบับ
ของผูถูกฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย และมีผลทําใหคูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่ง
กลับคืนสูฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
เม่ือปรากฏวาภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาแลว ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการจางผูรับจางรายใหม
เพ่ือซอมแซมถนนลาดยางที่ผูฟองคดีกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญาจางทั้งสองฉบับโดยมีวงเงิน
คาจางต่ํากวาวงเงินคาจางตามสัญญาที่ทํากับผูฟองคดีทั้งสองฉบับ โดยผูรับจางรายใหม
ดังกลาวไดเขาซอมแซมถนนที่ชํารุดเสร็จเรียบรอยแลว และผูถูกฟองคดีไดจายเงินคาจางใหแก
ผูรับจางรายใหมดังกลาว จึงถือวาผูถูกฟองคดีไดประโยชนจากงานที่ผูฟองคดีไดทําการกอสรางไว 
และเปนการยอมใหผูถูกฟองคดีใชประโยชนจากงานกอสรางดังกลาว  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงตอง
จายเงินคางานกอสรางถนนที่ผูฟองคดีทําไวแลวบางสวนใหแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๙๑ 
แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน 
     สําหรับประเด็นวาผูถูกฟองคดีจะตองจายคางานใหแกผูฟองคดี 
เปนจํานวนเทาใดน้ัน เม่ือสัญญาจางผูรับจางรายใหมมีวงเงินคาจางซอมแซมตามสัญญา 
ทั้งสองฉบับ รวมเปนเงิน ๗๓๙,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรนําเงินคาจางซอมแซมดังกลาวหักออก
จากเงินคาจางตามสญัญาจางเดิมที่ผูถูกฟองคดีทําไวกับผูฟองคดี โดยใหคิดเปนคางานที่ผูฟองคดี
มีสิทธิไดรับจากผูถูกฟองคดี ซ่ึงตามสัญญาจางเดิมมีวงเงินคาจางกอสรางตามสัญญาทั้งสองฉบับ
เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๑,๐๐๐ บาท  ดังนั้น เม่ือหักคาจางซอมแซมจํานวน ๗๓๙,๐๐๐ บาท  
ผูถูกฟองคดีจึงตองจายคางานใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๘๓๒,๐๐๐ บาท 
     สวนคาปรับตามสัญญาจางกอสรางถนนลาดยางทั้งสองฉบับน้ัน 
เม่ือผูฟองคดีเปนฝายผิดสัญญาและผูถูกฟองคดีบอกเลิกสัญญาโดยชอบแลว ผูฟองคดี 
จึงมีหนาที่ตองชําระคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีนับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาจนถึง
วันบอกเลิกสัญญา  ดังนั้น เม่ือสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวกําหนดใหผูฟองคดีทํางานที่รับจาง 
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือบอกเลิกสัญญา
กับผูฟองคดี เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยผูฟองคดีไดรับแจงหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๕๐ ผูฟองคดีจึงตองชําระคาปรับตามสัญญาทั้งสองฉบับตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ เปนจํานวน ๑๒๔ วัน คิดเปนคาปรับตามสัญญาฉบับแรก
เปนเงิน ๓๗,๐๗๖ บาท และคาปรับตามสัญญาฉบับที่สองเปนเงิน ๑๕๗,๗๒๘ บาท  อยางไรก็ตาม  
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โดยที่ขอ ๑๓๑๑๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นพิจารณาบอกเลิกสัญญาหากจํานวนเงิน
คาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง เวนแตจะปรากฏวาคูสัญญาไดยินยอมเสียคาปรับ 
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  ดวยเหตุน้ี เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามสัญญาจางทั้งสองฉบับ และไมปรากฏวาผูฟองคดีไดยินยอมเสียคาปรับ
ใหแกผูถูกฟองคดีโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ การท่ีผูถูกฟองคดีไมดําเนินการบอกเลิกสัญญา 
กับผูฟองคดีจนกระทั่งคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางตามสัญญา จึงเปนการไมปฏิบัติ
ตามขอ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยขางตน และเปนการเรียกคาปรับที่สูงเกินสวน 
ตามมาตรา ๓๘๓๑๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงเห็นควรลดคาปรับลงเหลือเพียง
รอยละสิบของวงเงินคาจางตามสัญญา เม่ือสัญญาฉบับแรกมีวงเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท คาปรับ 
รอยละสิบจึงคิดเปนเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีใชสิทธิหักจากหลักประกันตามสัญญาแลว 
จํานวน ๑๔,๙๕๐ บาท คงเหลือคาปรับเปนเงิน ๑๔,๙๕๐ บาท สวนสัญญาฉบับที่สองมีวงเงิน 
๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท คาปรับรอยละสิบคิดเปนเงิน ๑๒๗,๒๐๐ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีใชสิทธิหักจาก
หลักประกันตามสัญญาแลว จํานวน ๖๓,๖๐๐ บาท คงเหลือคาปรับเปนเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท  
จึงเหลือคาปรับที่ผูฟองคดีจะตองชดใชใหแกผูถูกฟองคดีอีกเปนเงิน ๗๘,๕๕๐ บาท  ดังนั้น  
เม่ือผูถูกฟองคดีจะตองจายเงินคางานใหแกผูฟองคดีเปนเงินทั้งสิ้น ๘๓๒,๐๐๐ บาท และผูฟองคดี
จะตองรับผิดชดใชคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีเปนเงิน ๗๘,๕๕๐ บาท เม่ือหักคาปรับที่ผูฟองคดี
จะตองจายใหแกผูถูกฟองคดีออกจากคางานที่ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับแลว คงเหลือเปนคางาน 
ที่ผูถูกฟองคดีจะตองจายใหแกผูฟองคดีอีกเปนเงินทั้งสิ้น ๗๕๓,๔๕๐ บาท 

                                                            
๑๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๑๓๑ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญา 

หรือขอตกลงน้ัน หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจางใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถ่ินโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินพิจารณาผอนปรน 
การบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๑๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๓๘๓ ถาเบ้ียปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควร

เพียงใดน้ัน ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหน้ีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน 
เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป 

 นอกจากกรณีที่กลาวไวในมาตรา ๓๗๙ และ ๓๘๒ ทานใหใชวิธีเดียวกันน้ีบังคับ ในเม่ือบุคคลสัญญาวาจะใหเบ้ียปรับ
เม่ือตนกระทําหรืองดเวนกระทําการอันหน่ึงอันใดน้ันดวย 

 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๐๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินจํานวน ๗๕๓,๔๕๐ บาท ใหแก 
ผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๗/๒๕๕๖) 
 

     กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางมีปญหางบประมาณ 
ที่จะนํามาเบิกจายเปนเงินคาจางใหแกผูรับจาง จึงทําบันทึกแนบทายสัญญาจางกอสราง
กําหนดใหผูรับจางจะดําเนินการกอสรางงานสองงวดสุดทายไดก็ตอเม่ือหนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจางไดรับโอนเงินงบประมาณสนับสนุนดังกลาวแลว แมตอมาผูรับจาง
จะไดลงมือทํางานตามสัญญาไปจนงวดสุดทายเกือบจะแลวเสร็จ แตหนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจางซึ่งทราบดีอยูแลววาไมมีงบประมาณที่จะจายคาจางงวดที่เหลืออยู 
และยอมตองรูเห็นถึงการกอสรางงานงวดที่เหลือดังกลาวเน่ืองจากจําเปนตองใชคนงาน 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณเปนจํานวนมาก ก็มิไดมีคําสั่งหามใหหยุดการกอสราง กลับปลอยให
ผูรับจางกอสรางงานตอไป การที่ตอมาผูรับจางขอสงมอบงานและเบิกเงินคาจาง  
แตหนวยงานทางปกครองผูวาจางปฏิเสธการตรวจรับงานและการจายเงินคาจาง
ดังกลาว จึงเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต หนวยงานทางปกครองผูวาจางยังคงตองรับผิด
ชําระคาจางที่แลวเสร็จตามสัญญาใหแกผูรับจาง 
     สรุปขอเท็จจริง 
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต  ๕ (สํานักงาน 
การประถมศึกษาอําเภอภูผามาน เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เดิม) 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทําสัญญาจางใหหางหุนสวนจํากัด บ. (ผูฟองคดี) กอสรางอาคารเรียน  
ขนาด ๒ ชั้น ๔ หองเรียน จํานวน ๑ หลัง วงเงินคาจางจํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท แบงจายเปน 
๔ งวดงาน โดยไดรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ทั้งน้ี ในบันทึก 
แนบทายสัญญาจางฉบับดังกลาวกําหนดวา ผูฟองคดีจะทําการกอสรางตามจํานวนเงินที่ไดรับ
การโอนขั้นตนกอน อันไดแก งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะจายเงินงวดที่ ๑ 
และงวดที่ ๒ จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากน้ันจึงจะดําเนินการกอสรางงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะจายเงินงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ตอเม่ือไดรับการโอนเงินจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยหากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดรับโอนเงิน 
จากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนหรือเงินนั้นตกไปจนไมสามารถที่จะดําเนินการจางงาน
ในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ตอไปได ผูฟองคดียินยอมที่จะไมดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ 
และกฎหมายที่เก่ียวของกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปรากฏวาภายหลังจากผูฟองคดีทําการกอสราง



 
 
๑๒๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แลวเสร็จ และไดรับเงินคาจางทั้งสองงวดตามสัญญารวมเปนจํานวน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท เรียบรอยแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไมไดรับโอนเงินงบประมาณสวนที่เหลือ
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จึงแจงใหผูฟองคดี 
หยุดการกอสรางงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ไวกอน ปรากฏตามสมุดควบคุมงานการกอสราง 
ซ่ึงผูฟองคดีลงนามรับทราบไวเปนหลักฐาน แตเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูควบคุม
งานกอสรางแจงใหผูฟองคดีทําการกอสรางตอไปใหแลวเสร็จ ผูฟองคดีจึงดําเนินการกอสราง
ตามสัญญาตอจนงานกอสรางงวดที่ ๓ แลวเสร็จทั้งหมด และงานกอสรางงวดที่ ๔ แลวเสร็จ
บางสวน แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิเสธไมตรวจรับงานจางและไมจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดี 
โดยใหเหตุผลวาไมมีงบประมาณและไดแจงผูฟองคดีใหหยุดการกอสรางแลว  อีกทั้ง ตอมา
ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกนไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา สํานักงบประมาณ
แจงวายังสามารถจัดงบประมาณใหได เน่ืองจากเปนการกอหน้ีผูกพันกอนไดรับการอนุมัติ 
เงินประจํางวด ซ่ึงขัดตอกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ผูฟองคดีเห็นวาตนไมอาจทราบไดวา
การทําสัญญาพิพาทไมชอบดวยกฎหมาย และผูถูกฟองคดีทั้งสองจะนําเหตุดังกลาวมาอาง 
เพ่ือปฏิเสธการจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีไมได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระเงินคาจางงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ พรอมดอกเบี้ยผิดนัด 
รวมเปนเงินจํานวน ๑,๒๖๔,๘๓๘.๐๑ บาท และชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงิน
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระแลวเสร็จ 
ใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     จากขอกําหนดในสัญญาและขอความตามบันทึกแนบทายสัญญาจาง
พิพาท เห็นไดวา บันทึกแนบทายสัญญาจางเปนการเพ่ิมเติมขอสัญญาเดิมในสวนที่เก่ียวกับ 
งานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ โดยในสวนของผูฟองคดีจะทําการกอสรางงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ได
ก็ตอเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับเงินจากองคการบริหารสวนจังหวัดแลว  ดังนั้น เม่ือผูฟองคดีลงนาม
ในบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาว จึงยอมมีผลผูกพันผูฟองคดีใหตองปฏิบัติตาม การที่ผูฟองคดี
อางวาบันทึกแนบทายสัญญาไมมีผลผูกพันผูฟองคดี เน่ืองจากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดนําบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวมาใหผูฟองคดีลงนามยอนหลังอันเปนเวลาภายหลังจาก 
ที่ไดลงนามในสัญญาเดิมไปแลว และเปนการดําเนินการที่รีบเรง มีการปกปดขอความของบันทึก
ดังกลาว เหลือไวเฉพาะชองลงชื่อเทาน้ัน เปนความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูฟองคดีเอง 
ผูฟองคดีจะยกเหตุที่เกิดจากความไมรอบคอบในการตรวจดูเอกสารของผูฟองคดีเองขึ้นกลาวอาง
เพ่ือปฏิเสธความผูกพันตามบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวไมได  อีกทั้ง หากผูฟองคดีเห็นวา
การลงนามในบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวเปนการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลถึงขนาด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๐๕ 
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ที่ทําใหบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวเปนโมฆียะตามมาตรา ๑๕๙๑๗ แหงประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย ผูฟองคดีก็ชอบที่จะใชสิทธิบอกลางนิติกรรมอันเปนโมฆียะดังกลาวเสีย 
ตามมาตรา ๑๗๘๑๘ และมาตรา ๑๘๑๑๙ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน เม่ือผูฟองคดีไมไดใชสิทธิ
บอกลางจนพนระยะเวลาการบอกลางโมฆียะกรรมแลว ประกอบกับขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
บันทึกแนบทายสัญญาไดทําขึ้นกอนที่ผูฟองคดีจะเริ่มลงมือทําการกอสรางงานในงวดที่ ๓  
และงวดที่ ๔  ดังนั้น แมบันทึกแนบทายสัญญาจะทําขึ้นโดยลงวันที่ยอนหลังก็ไมมีผลทําให
ขอตกลงตามบันทึกดังกลาวเสียไป จึงถือวาบันทึกแนบทายสัญญาที่พิพาทมีผลสมบูรณ 
ตามกฎหมาย และผูกพันผูฟองคดี 
     อยางไรก็ตาม เม่ือพิเคราะหพฤติการณที่ผูฟองคดีทําการกอสราง
งานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ แลว เห็นวา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบดีอยูแลววาไมมีงบประมาณ 
ที่จะจายคาจางงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ใหแกผูฟองคดี เน่ืองจากศาลจังหวัดขอนแกนพิพากษา 
ใหขอบัญญัติชั่วคราว เร่ือง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ ตกเปนโมฆะ ประกอบกับการกอสรางอาคารเรียน
งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ตองใชคนงานตลอดจนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณเปนจํานวนมาก ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ยอมตองทราบหรือรูเห็นถึงการที่ผูฟองคดีทําการกอสรางดังกลาว ซ่ึงหากผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตองการใหผูฟองคดีหยุดทําการกอสรางตามที่ไดแจงไวในสมุดควบคุมงานกอสรางก็ชอบที่จะหาม
มิใหผูฟองคดีทําการกอสรางได  อีกทั้ง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะไดรับเงินอุดหนุนหรือขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขางตนจะตกเปนโมฆะหรือไม ก็มิใชเร่ืองที่ผูฟองคดีตองรับผิดชอบ  
นอกจากนี้ การท่ีผูถูกฟองคดีทั้งสองปลอยใหผูฟองคดีทําการกอสรางจนงานงวดที่ ๓ แลวเสร็จ 
และงานงวดที่ ๔ ใกลจะแลวเสร็จ แตกลับปฏิเสธไมตรวจรับงานและไมจายคาจาง เปนการกระทํา
ที่ถือไดวาเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตตามนัยมาตรา ๕๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองจะอางเหตุที่ไดแจงใหผูฟองคดีหยุดการกอสรางดังกลาวเพ่ือปฏิเสธความรับผิด 
 
                                                            

๑๗-๒๐ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๕ ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหน้ีก็ดี บุคคลทุกคนตองกระทําโดยสุจริต 
 มาตรา ๑๕๙ การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉอฉลเปนโมฆียะ 
 การถูกกลฉอฉลท่ีจะเปนโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะตองถึงขนาดซึ่งถามิไดมีกลฉอฉลดังกลาว การอันเปน 

โมฆียะน้ันคงจะมิไดกระทําข้ึน 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๑๗๘ การบอกลางหรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณีอีกฝายหน่ึง
ซ่ึงเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน 
 มาตรา ๑๘๑ โมฆียะกรรมนั้นจะบอกลางมิไดเม่ือพนเวลาหน่ึงปนับแตเวลาที่อาจใหสัตยาบันได หรือเม่ือพนเวลา
สิบปนับแตไดทํานิติกรรมอันเปนโมฆียะน้ัน 
  



 
 
๑๒๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอผูฟองคดีไมได  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีทําการกอสรางอาคารงานงวดที่ ๓ 
แลวเสร็จครบถวน สวนงานงวดที่ ๔ กอสรางไดบางสวน คิดมูลคาของงานเปนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท 
เม่ือผูฟองคดีสงมอบงานงวดที่ ๓ เม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จึงมีหนาที่ตองตรวจรับงานและจายคาจางงวดที่ ๓ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 
แตจนถึงวันฟองคดีตอศาลในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผูฟองคดียังไมไดรับเงินคาจาง จึงถือวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนฝายผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชําระคาจางในงวดที่ ๓ 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดก่ึงตอปตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ตั้งแตวันที่ผูฟองคดีสงมอบงานงวดที่ ๓ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
ใหแกผูฟองคดี  สวนคาจางงวดที่ ๔ น้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีทําการกอสราง 
ไดเพียงบางสวน คิดมูลคาของงานเปนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท และเหตุที่ผูฟองคดีไมไดทําการ
กอสรางงานในงวดนี้จนแลวเสร็จก็เน่ืองมาจากความผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมสามารถ 
เบิกจายเงินคาจางในงวดที่ ๓ ใหแกผูฟองคดี จนทําใหผูฟองคดีไมสามารถทําการกอสราง 
จนแลวเสร็จได ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับคาจางในงวดที่ ๔ ตามจํานวนดังกลาว พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละเจ็ดก่ึงตอปตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน ตั้งแต
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกวาจะชําระเสร็จ แตเน่ืองจากผูฟองคดีมีคําขอใหผูถูกฟองคดี 
ทั้งสองชําระดอกเบี้ยสําหรับตนเงินคาจางงวดที่ ๔ ตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ ซ่ึงเปน 
วันกําหนดแลวเสร็จตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชําระดอกเบี้ยของตนเงินจํานวน 
๘๕,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๓ จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  พิพากษาให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินคาจางตามสัญญาจางงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เปนเงินจํานวน 
๕๘๕,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยของตนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทในอัตรารอยละเจ็ดก่ึงตอป ตั้งแต
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ และดอกเบ้ียของตนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๔๓ จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑/๒๕๕๗) 
 

    (๒) การเลิกสัญญา 
 

     การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
ภายหลังจากลวงเลยวันที่มีการผิดสัญญาจนคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง 
ตามสัญญาแลวน้ัน ไมเปนเหตุใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางเสียสิทธิในการเรียก
คาปรับจากเอกชนผูรับจางซึ่งประพฤติผิดสัญญาแตอยางใด เน่ืองจากระเบียบวาดวย 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๐๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การพัสดุกําหนดใหเปนดุลพินิจของหนวยงานทางปกครองผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
เม่ือคาปรับจะเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจางเพ่ือมิใหเอกชนผูรับจางตองเสียหาย
มากเกินควร แตมิไดบังคับใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางตองบอกเลิกสัญญาเม่ือมีกรณี
เขาเงื่อนไขดังกลาวโดยทันที เพียงแตหากหนวยงานทางปกครองผูวาจางไมดําเนินการ
บอกเลิกสัญญา จะใชสิทธิเรียกคาปรับไดในจํานวนไมเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง
ตามสัญญาเทาน้ัน การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางใชสิทธิเลิกสัญญาภายหลัง 
จากคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง จึงเปนการเลิกสัญญาโดยชอบดวยกฎหมาย 
     สรุปขอเท็จจริง 
     จั งหวัด กําแพงเพชร  (ผูฟองคดีที่  ๒ )  ทํา สัญญาว าจ าง ให 
หางหุนสวนจํากัด ว. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) กอสรางบานพักขาราชการ สถานีอนามัยเกาะลําไย 
และสถานีอนามัยทาพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร รวม ๒ หลัง เปนเงิน 
๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท เม่ือครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญา ปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทํางานไปได
เพียงบางสวน คิดเปนเนื้องานและคาจางรวม ๓๖๔,๓๓๘ บาท ผูฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือเรงรัด
การกอสรางพรอมทั้งสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญา  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๒ เห็นวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถทํางานตามสัญญาจางใหแลวเสร็จ ประกอบกับคาปรับเกินรอยละสิบ
ของวงเงินตามสัญญาแลว จึงบอกเลิกสัญญา แลววาจางผูรับจางรายใหมใหทํางานสวนที่เหลือ 
โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติมเพ่ือการดังกลาวเปนเงิน ๒๓๙,๖๗๐ บาท เม่ือรวมกับคาปรับจนถึง 
วันบอกเลิกสัญญาเปนเงิน ๒๙๓,๕๐๘ บาท รวมเปนคาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใช
ตามสัญญาเปนเงินทั้งสิ้น ๕๓๓,๑๗๘ บาท เม่ือหักดวยเงินค้ําประกันสัญญาจํานวน ๕๕,๘๐๐ บาท 
และมูลคาเน้ืองานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการแลวเสร็จคิดเปนเงินคาจางจํานวน ๓๖๔,๓๓๘ บาท 
คงเหลือคาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ 
ลงนามผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรวมกันชดใชอีกเปนจํานวน ๑๑๓,๐๔๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
ผูฟองคดีที่ ๒ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกัน
หรือแทนกันชดใชเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ไดยื่นฟองแยงขอใหผูฟองคดีที่ ๒ ชําระคาจางจํานวน ๑๘๐,๔๖๘ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแก 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองดวย 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทํางานตามสัญญาจางไมแลวเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนดยอมถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผิดสัญญา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได



 
 
๑๒๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามขอ ๑๓๗ วรรคหน่ึง๒๑ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
อยางไรก็ตาม แมผูฟองคดีที่ ๒ จะไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาในทันทีที่มีการผิดสัญญา  
แตไดใชสิทธิ เรียกคาปรับตามสัญญาแทน ถือเปนการใช สิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย 
และขอสัญญา เพราะผูฟองคดีที่ ๒ มีสิทธิที่จะเลือกใชสิทธิในทางที่จะเปนประโยชนแกตน 
มากท่ีสุด กรณีไมเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีทั้งสองพนจากความรับผิดตามสัญญาแตอยางใด 
ประกอบกับขอ ๑๓๘๒๒ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กําหนดใหสวนราชการใชดุลพินิจบอกเลิกสัญญา
เม่ือคาปรับเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง  ทั้งน้ี เพ่ือมิใหผูรับจางตองเสียหาย
มากเกินสมควร จึงเห็นไดวา ขอกําหนดดังกลาวมิไดบังคับใหสวนราชการจะตองบอกเลิกสัญญา
เม่ือมีกรณีเขาเง่ือนไขดังกลาว หากแตสวนราชการที่ไมพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา 
หรือขอตกลงจะใชสิทธิเรียกคาปรับไดเพียงไมเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจางเทาน้ัน  
ดังนั้น การท่ีผูฟองคดีที่ ๒ ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาภายหลังจากวันที่มีการผิดสัญญา หามีผล 
ใหผูฟองคดีที่ ๒ เสียสิทธิในการเรียกคาปรับจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตอยางใด เพียงแตจะเรียก
คาปรับไดไมเกินกวารอยละสิบของวงเงินคาจางเทาน้ัน เม่ือกรณีน้ีคาจางมีวงเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท 
ผูฟองคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิเรียกคาปรับไดไมเกิน ๑๑๑,๖๐๐ บาท และเม่ือรวมกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น
จากการจางผูรับจางรายใหมเปนเงิน ๒๓๙,๖๗๐ บาท คิดเปนคาเสียหายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะตองชดใชตามสัญญาจํานวน ๓๕๑,๒๗๐ บาท ซ่ึงเม่ือหักคาเสียหายดังกลาวจากเงินค้ําประกัน
ตามสัญญาจํานวน ๕๕,๘๐๐ บาท และมูลคาเน้ืองานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการแลวเสร็จ 
คิดเปนคาจาง ๓๖๔,๓๓๘ บาท แลวคงเหลือคาจางในสวนของงานที่ผูฟองคดีที่ ๒ ตองจาย 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนเงิน ๖๘,๘๖๘ บาท  พิพากษาใหผูฟองคดีที่ ๒ จายคาจางจํานวน 
๖๘,๘๖๘ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินตนดังกลาวนับแตวันฟอง
จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๗/๒๕๕๖) 
 
 

                                                            
๒๑-๒๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๓๗ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา  
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชน
แกทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงน้ันตอไป 

ขอ ๑๓๘ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญา 
หรือขอตกลงน้ัน หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 
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    (๓) การชําระคาเสียหาย 
 

     (๓.๑) การชําระคาเสียหายจากการเลิกสัญญา 
 

      กรณีที่ผู รับจางกอสรางงานไมแลวเสร็จตามสัญญา 
หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและแจงสงวนสิทธิในการจาง
ผูรับจางรายใหม และตอมาไดเรียกใหผูรับจางชดใชคาเสียหายจากการตองจางผูรับจาง
รายใหมในวงเงินที่สูงขึ้นประมาณหน่ึงเทาจากวงเงินตามสัญญาเดิมน้ัน เม่ือพิจารณา 
ในชั้นของการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือหาผูชนะการเสนอราคาพบวา ผูรับจางเสนอราคา
ต่ํากวาราคากลางเกินความเปนจริงมากจนไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จได กรณีจึงไมอาจ
ใชราคาดังกลาวเปนฐานราคาที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบราคาคางานที่แทจริง ผูรับจาง
จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหายเปนคาใชจายจากการจางผูรับจางรายใหมในวงเงิน 
ที่สูงข้ึนดังกลาวใหแกหนวยงานทางปกครอง กรณีไมใชการที่หนวยงานทางปกครอง
อาศัยสิทธิตามสัญญาปดความรับผิดใหผูรับจางเปนจํานวนสูงเกินสมควรแตอยางใด 
      สรุปขอเท็จจริง 
      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (ผูฟองคดี)  
ทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด ย. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ติดตั้ง Overhead Ground Wire  
ในระบบสายสงไฟฟา จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก โครงการไฟฟาพลังงานน้ําแมมาว อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม และโครงการไฟฟาพลังงานนํ้าแมกืมหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
โดยสัญญาทั้งสองฉบับมีเง่ือนไขเชนเดียวกันวา หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทํางานไมแลวเสร็จ 
ตามสัญญาตองชําระคาปรับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ 
ผูฟองคดีขยายใหจนถึงวันที่แลวเสร็จจริง และในกรณีที่ผูฟองคดีบอกเลิกสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตองรับผิดในคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญาอีกดวย ปรากฏวา
ภายหลังลงนามในสัญญาแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดลงมือทํางานแตอยางใด จนลวงเลย
กําหนดเวลาแลวเสร็จตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือเรงรัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงมือทํางาน  
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือยืนยันวาจะเริ่มทํางานตามสัญญาใหแลวเสร็จ แตเม่ือพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวตามที่แจงไวผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ยังไมเขาดําเนินการแตอยางใด  
ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือแจงเตือนเปนครั้งสุดทายใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาทํางานตามสัญญา
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ และใชสิทธิปรับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฐานผิดสัญญา 
และสงวนสิทธิการบอกเลิกสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
บอกเลิกสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ และขอใชสิทธิปรับตามสัญญา รวมทั้งไดแจงริบหลักประกันสัญญา
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ทั้ง ๒ ฉบับ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางเหมาผูรับจาง 
รายใหมใหเขามาดําเนินการตามสัญญาทั้งสองฉบับตอใหแลวเสร็จ โดยมีวงเงินคาจางที่สูงขึ้น
กวาสัญญาฉบับเดิม ผูฟองคดีจึงมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาปรับและคาจางงานที่เพ่ิมขึ้น รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๐๕๕,๖๓๒.๓๘ บาท แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินตามจํานวนขางตน
ใหแกผูฟองคดี 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      โดยท่ีขอ ๑๓๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดวา ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได 
และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบ 
ของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 
เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการโดยไมมีเ ง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน จึงเห็นไดวา
ขอกําหนดของระเบียบดังกลาวมีเจตนารมณใหสวนราชการซึ่งเปนคูสัญญาในการซื้อหรือการจาง
เก่ียวกับการพัสดุไดบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งซ่ึงเปนผูขายหรือผูรับจาง 
หากคูสัญญาฝายนั้นจะตองถูกปรับตามสัญญาหรือขอตกลงและคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาพัสดุหรือคาจาง เพ่ือมิใหสวนราชการละเลยหรือลาชาในการบอกเลิกสัญญา หากเห็นวา
คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงตอไปได  ทั้งนี้ เพ่ือปองกันความเสียหาย 
แกทางราชการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาตองลาชาออกไปเกินควร และเพื่อมิใหมี 
คาปรับมากเกินสมควรอันจะเปนภาระตอคูสัญญา 
      เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากลวงพนกําหนดเวลา
ดําเนินงานตามสัญญา ผูฟองคดีไมไดบอกเลิกสัญญาแตไดมีหนังสือเรงรัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เขาทํางานใหแลวเสร็จโดยดวน โดยสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและจางผูรับจางรายใหม
เขาทํางาน และตอมาก็ไดมีหนังสือแจงการใชสิทธิปรับตลอดจนสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา 
อันถือเปนการสงวนสิทธิในการปรับกอนบอกเลิกสัญญาแลว ไมใชกรณีผูฟองคดีไมไดถือเอา
สาระสําคัญของสัญญาในการเรียกคาปรับตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองกลาวอาง สวนคาเสียหาย
จากการวาจางผูรับจางรายใหมน้ัน เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนฝายผิดสัญญา จนผูฟองคดี
ตองบอกเลิกสัญญาและทําสัญญาวาจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังน้ัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชดใชคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือใหงานดังกลาวแลวเสร็จใหผูฟองคดี 
ตามสัญญา 
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      สําหรับขอกลาวอางวาผูฟองคดีจางผูรับจางรายใหมในวงเงิน 
ที่สูงเกินเหตุ อันเปนการอาศัยสิทธิตามสัญญาปดความรับผิดใหผูถูกฟองคดีทั้ งสอง 
เพียงฝายเดียวนั้น เม่ือพิจารณาในชั้นการสอบราคาเพ่ือคัดเลือกผูชนะการเสนอราคาโครงการ
ทั้ง ๒ แหงน้ัน ปรากฏวาผูฟองคดีไดกําหนดราคากลางคาจางการติดตั้งสายสงระบบไฟฟา
โครงการแมมาวไวเปนเงิน ๑,๖๘๑,๘๐๑.๐๗ บาท และผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูชนะการเสนอราคา
โดยเสนอราคาต่ําสุดเปนเงิน ๙๑๑,๑๐๘ บาท สวนราคากลางคาจางการติดตั้งสายสงระบบไฟฟา
พลังนํ้าโครงการแมกืมหลวงไดกําหนดไวเปนเงิน ๑,๖๖๓.๑๖๘.๖๒ บาท โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปนผูชนะการเสนอราคาโดยเสนอราคาต่ําสุดเปนเงิน ๘๗๓,๒๗๕ บาท จึงเห็นไดวา ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดเสนอราคารับจางทํางานต่ํากวาราคากลางเกินความเปนจริงมากจนไมสามารถทํางาน 
ใหแลวเสร็จได จึงไมอาจใชราคาตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เสนอเปนฐานราคาที่เหมาะสม 
เพ่ือเปรียบเทียบราคาคางานที่แทจริงของงานทั้งโครงการได  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีตองดําเนินการ
สอบราคาเพ่ือคัดเลือกผูรับจางซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดเขาทํางานตามโครงการดังกลาวตอจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดในคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากการจาง
ผูรับจางรายใหมดังกลาว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหุนสวนผูจัดการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ตองรับผิดรวมกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ อยางลูกหน้ีรวมดวยดวย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๐๘๗๒๓  
มาตรา ๑๐๗๐๒๔ และมาตรา ๑๐๘๐ วรรคหนึ่ง๒๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินคาปรับจํานวน ๘๙,๒๑๘.๓๐ บาท 
และคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นในการจางผูรับจางรายใหมจํานวน ๑,๘๐๑,๐๐๙.๓๘ บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๘๙๐,๒๒๗.๖๘ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาว
นับตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันผิดนัดเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี โดยใหชําระแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๗/๒๕๕๖) 
 
 

                                                            
 ๒๓-๒๕ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๐๗๐ เม่ือใดหางหุนสวนซ่ึงจดทะเบียนผิดนัดชําระหน้ี เม่ือน้ันเจาหน้ีของหางหุนสวนน้ันชอบที่จะเรียกให
ชําระหน้ีเอาแตผูเปนหุนสวนคนใดคนหน่ึงก็ได 

มาตรา ๑๐๘๐ บทบัญญัติวาดวยหางหุนสวนสามัญขอใด ๆ หากมิไดยกเวนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงไป 
โดยบทบัญญัติแหงหมวด ๓ น้ี ทานใหนํามาใชบังคับแกหางหุนสวนจํากัดดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๑๐๘๗ อันหางหุนสวนจํากัดน้ัน ทานวาตองใหแตเฉพาะผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด

เทาน้ันเปนผูจัดการ 



 
 
๑๒๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     (๓.๒) การชําระคาเสียหายจากการผิดสัญญา 
 

      โดยที่ขอสัญญาจางกอสรางอาคารเรียนกําหนดให 
แมจะพนกําหนดระยะเวลา ๒ ป นับถัดจากวันที่สงมอบงานแลวก็ตาม หากมีความชํารุด
บกพรองเกิดข้ึนแกงานจางภายในกําหนด ๕ ป นับแตวันสงมอบงาน ผูรับจางก็ยังคง 
ตองรับผิดในความชํารุดบกพรองอันเกิดแกงานจางน้ันตอหนวยงานทางปกครอง 
ผูวาจางดวย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ดังน้ัน กรณีที่รางนํ้าฝน เชิงชาย และฝาเพดานของอาคารเรียนเกิดความเสียหาย 
ภายหลังจากมีฝนตกหนักและลมพัดแรง แมจะยังไมเปนที่ยุติวาความเสียหายดังกลาว
เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไมก็ตาม แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาอาคารเรียนที่พิพาท 
มีตนไมอยูในระดับต่ํากวาตัวอาคาร ประกอบกับอาคารบานเรือนในบริเวณเดียวกัน
ไมไดรับความเสียหายในลักษณะเดียวกันกับอาคารที่พิพาท และอาคารดังกลาว 
มีการใชงานตามปกติ  ดังน้ัน แมความเสียหายจะเกิดข้ึนเม่ือพนระยะเวลา ๒ ป  
นับแตวันสงมอบงานตามที่กําหนดในสัญญาจางแลวก็ตาม แตเม่ือความเสียหายเกิดข้ึน
ภายหลังจากที่มีการสงมอบงานเปนเวลาเกือบส่ีป ผูรับจางจึงยังตองรับผิดชดใชเงิน 
เปนคาซอมแซมความเสียหายที่เกิดข้ึนใหแกหนวยงานทางปกครองผูวาจาง เน่ืองจาก
ความชํารุดบกพรองของงานจางเกิดข้ึนภายใน ๕ ป นับแตวันสงมอบงานตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๖๐๐ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายขางตน 
      สรุปขอเท็จจริง 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูฟองคดี) 
ทําสัญญาวาจางใหบริษัท ว. (ผูถูกฟองคดี) กอสรางอาคารเรียนจํานวน ๑ หลัง ภายหลังจาก
กอสรางอาคารเรียนแลวเสร็จ ผูถูกฟองคดีไดสงมอบงานใหแกผูฟองคดี โดยคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดตรวจรับงานไวเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒  ตอมา เม่ือวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๔๖ ไดเกิดฝนตกหนักและมีลมแรง เปนเหตุใหรางน้ําฝน เชิงชาย และฝาเพดานของอาคารเรียน
พังลงมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๒ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
เบื้องตน ผลการสอบขอเท็จจริงสรุปวา สาเหตุของความเสียหายดังกลาวเกิดจากการที่ฝนตกหนัก
และลมแรง ทําใหรางน้ําฝนรับนํ้าหนักไมไหว จึงพังลงมาและดึงเอาเชิงชายและฝาเพดาน 
ที่อยูติดกันพังลงมาดวย ถือเปนเหตุสุดวิสัยที่ไมมีผูใดตองรับผิด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต ๒ ไดพิจารณาผลการสอบขอเท็จจริงดังกลาวแลวเห็นชอบดวย แตผูฟองคดี
พิจารณารายงานผลการสอบขอเท็จจริงดังกลาวแลวเห็นวา ความเสียหายนาจะเกิดจากฝมือชาง



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๑๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทําไวไมดี จึงใหแจงผูถูกฟองคดีมาดําเนินการซอมแซมอาคารดังกลาว ผูอํานวยการโรงเรียน 
ที่มีการกอสรางอาคารเรียนพิพาทจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีมาดําเนินการซอมแซมอาคาร 
แตผูถูกฟองคดีมีหนังสือชี้แจงวา ผูถูกฟองคดีไดวางหลักประกันผลงานไวเปนเวลา ๒ ป  
เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวทางโรงเรียนไดตรวจสอบความเรียบรอยของอาคารเรียนแลว 
ไมปรากฏวามีความชํารุดเสียหาย จึงไดคืนหลักประกันสัญญาใหแกผูถูกฟองคดีแลว  อีกทั้ง 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกลาวมิไดเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีกอสรางไวไมดี แตเปนไปตามสภาพ
การใชงานที่ มิไดหม่ันดูแลรักษา เปนเหตุใหรางน้ําฝนเกิดการอุดตันจากการหมักหมม 
ของเศษใบไม ทําใหนํ้าฝนไมสามารถไหลผานไดสะดวก ประกอบกับในวันเกิดเหตุมีลมพายุ 
และฝนตกลงมาอยางหนักเปนเหตุใหรางน้ําฝนไมสามารถทานน้ําหนักได จึงพังลงมา ผูถูกฟองคดี
จึงไมขอรับผิดตอความเสียหายนี้ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๖๙,๙๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมทั้งดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      โดยท่ีขอสัญญาจางกอสรางพิพาทกําหนดไววา แมจะพน
กําหนดระยะเวลา ๒ ป นับถัดจากวันที่ผูถูกฟองคดีสงมอบงานใหแกผูฟองคดีแลวก็ตาม  
หากมีความชํารุดบกพรองเกิดขึ้นแกงานจางภายในกําหนด ๕ ป นับแตวันสงมอบงาน  
ผูถูกฟองคดีก็ยังคงตองรับผิดในความชํารุดบกพรองอันเกิดแกงานจางน้ันตอผูฟองคดี  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๖๐๐ วรรคหนึ่ง๒๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาอาคารเรียนที่ผูฟองคดีวาจางใหผูถูกฟองคดีกอสรางเปนอาคาร ๒ ชั้น มีตนไม 
อยูในระดับต่ํากวาตัวอาคาร และในวันเกิดเหตุ แมวาจะมีฝนตกหนักและลมพัดแรงก็ตาม  
แตกลับไมปรากฏขอเท็จจริงวามีอาคารเรียนอ่ืนและบานเรือนของราษฎรในบริเวณเดียวกัน
ไดรับความเสียหายดวย เม่ือรางนํ้าฝน เชิงชาย และฝาเพดานเปนสวนของอาคารที่จะตองมี
ความแข็งแรง ทนทาน สามารถใชงานไดเปนเวลานาน และสามารถรับแรงลมและน้ําฝนได 
เปนอยางดี การที่รางน้ําฝน เชิงชาย และฝาเพดานของอาคารดานทิศเหนือหลุดลงมาแตกเสียหาย
ตลอดแนว ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีสงมอบงานไดเกือบ ๔ ป ทั้งที่เปนการใชงานตามปกติ

                                                            
๒๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

 มาตรา ๖๐๐ ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในสัญญาไซร ทานวาผูรับจางจะตองรับผิดเพื่อการที่ทําชํารุดบกพรอง
เพียงแตที่ปรากฏข้ึนภายในปหน่ึงนับแตวันสงมอบ หรือที่ปรากฏข้ึนภายในหาป ถาการที่ทําน้ันเปนส่ิงปลูกสรางกับพื้นดิน
นอกจากเรือนโรงทําดวยเคร่ืองไม 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๒๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของอาคาร ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจางตามมาตรา ๖๐๐ 
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับขอสัญญาจางพิพาท 
      เ ม่ือปรากฏว าผู อํ านวยการโรงเรียนที่ มีการกอสร าง 
อาคารเรียนพิพาทไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีรับผิดชอบการซอมฝาเพดาน เพดาน และ 
ชายคาอาคารเรียนที่ไดรับความเสียหาย คิดเปนเงิน ๖๙,๙๐๐ บาท แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย 
โดยมิไดโตแยงจํานวนคาเสียหายดังกลาว ประกอบกับจํานวนเงินขางตนเปนจํานวนที่พอกับ 
ความเสียหาย กรณีจึงรับฟงไดวาผูฟองคดีไดรับความเสียหาย คิดเปนเงินจํานวน ๖๙,๙๐๐ บาท 
ผูถูกฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยผิดนัดใหแกผูฟองคดี  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๖๙,๙๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินดังกลาว  นับแตวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๘/๒๕๕๖) 
 

      เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานการศึกษาของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภวา การพังทลายของ
เข่ือนปองกันตลิ่งอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุประกอบกัน อันไดแก สาเหตุความไมคงตัว
ของดินถมเม่ืออ่ิมตัวชุมนํ้า แรงฉุดของน้ําในแมนํ้า และความปลอดภัยตอการเลื่อนไหล
ของเข่ือนมีนอยอยูแตเดิม ซึ่งการตรวจสอบวัสดุที่ใชเปนดินถมดวยวิธีการทดสอบ
ตามปกติดวยการบดอัดและการทดสอบความสามารถในการไหลซึมผานยังไมเพียงพอ 
ที่จะบงบอกสาเหตุของการพังทลายได และที่ผานมาก็ไมเคยประสบปญหาในลักษณะน้ี  
อีกทั้ง ดินประเภทที่มีสภาพแข็งตัวเม่ือความชื้นปกติและแยกตัวออกจากกันเม่ืออ่ิมตัว
ดวยนํ้าตามที่เกิดข้ึนในกรณีน้ีพบเห็นไดนอยมาก สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
จึงสรุปวาสาเหตุของการพังทลายของเข่ือนปองกันตลิ่งดังกลาวเปนเหตุที่คาดไมถึง 
ของทุกฝายที่เก่ียวของ ไมไดเปนผลโดยตรงจากการกระทําของผูรับจาง กรณีจึงถือไมไดวา
เปนความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย 
หรือไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจึงไมไดกระทําผิดสัญญา และไมจําตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายเปนคาซอมแซมเข่ือนปองกันตลิ่งที่พิพาทใหแกหนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจาง 
      สรุปขอเท็จจริง 
      กรมเจาทา (กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เดิม)  
(ผูฟองคดี) ทําสัญญาวาจางใหหางหุนสวนจํากัด ว. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
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ซ่ึงเปนหุนสวนผู จัดการของผูถูกฟองคดีที่  ๑  กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ งแม นํ้าปาสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ รวม ๒ แหง โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ปรากฏวาภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ กอสรางเข่ือนแลวเสร็จ และผูฟองคดี 
ตรวจรับมอบงาน ตลอดจนชําระเงินคากอสรางตามสัญญาครบถวนแลว เขื่อนเกิดชํารุดเสียหาย
ทั้ง ๒ แหง ผูฟองคดีจึงแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และท่ี ๒ ทําการซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหาย
ตามเง่ือนไขความรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจางตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีทั้งสอง
อางวาระดับนํ้าบริเวณเขื่อนยังสูงอยู ไมสะดวกในการตรวจสอบหาสาเหตุของการชํารุดเสียหายวา
เกิดจากการกอสรางบกพรองหรือไมถูกตองตามแบบหรือไม เม่ือนํ้าลดแลวจะประสาน 
กับคณะกรรมการตรวจการจางเพ่ือทําการตรวจสอบตอไป  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือเรงรัดให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองเขาซอมแซมอีกหลายครั้ง ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงเขาทําการแกไขซอมแซมเขื่อน
โดยร้ือถอนพื้นทางเทาและราวกันตกของเขื่อนเทาน้ัน แตเจาหนาที่ของผูฟองคดีเห็นวา 
การซอมแซมตองรื้อวัสดุกอสรางเดิมทั้งหมดตั้งแตฐานเขื่อนจนถึงสันเขื่อน โดยความชํารุดเสียหาย
ที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากผูถูกฟองคดีทั้งสองไมเรงรัดเขาซอมแซมตั้งแตแรก  ตอมา ผูฟองคดีไดนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และท่ี ๒ รวมกันชดใชเงิน 
เปนคาซอมแซมความชํารุดบกพรองของเขื่อนดังกลาวใหแกผูฟองคดี โดยในระหวาง 
การพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดจัดสงรายงานการศึกษาหาสาเหตุ
การพังทลายของเขื่อนที่พิพาทโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
สาขาภาคเหนือ ๒ สรุปความไดวา หากพิจารณาเปนลําดับนับแตการกอสรางแลวเสร็จ 
จนถึงพังทลายโดยนําเหตุผลตาง ๆ มาประกอบ จะทําใหทราบสาเหตุและพฤติกรรมการพังทลาย
ชัดเจนขึ้น ดังน้ี ขณะกอสรางเข่ือนน้ันระดับนํ้าในแมน้ําอยูต่ํา เม่ือกอสรางแลวเสร็จระดับนํ้า 
ในแมนํ้ายังอยูต่ําไมสงผลกระทบตอตัวเขื่อน และไมพบความบกพรองหรือผิดปกติใด ๆ  
กับตัวเขื่อน แสดงวาในเวลาและสภาพแวดลอมเชนนั้น เขื่อนมีเสถียรภาพเพียงพอ  ตอมา  
เม่ือระดับนํ้าในแมนํ้าสูงขึ้น นํ้าในแมนํ้าไหลเขาในโพรงของดินถม ทําใหดินถมอิ่มตัวชุมนํ้า  
ดินถมจะสูญเสียสภาพการยึดเกาะ เกิดการแยกตัว อันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการพังทลาย 
ในลําดับแรก แตการพังทลายจะเปนลักษณะดินถมตกตะกอนกองอยูที่สวนลางของฐานเขื่อน 
โดยฐานเขื่อนยังไมเลื่อนไหล ตอเม่ือระดับนํ้าในแมนํ้าลดลง จะมีแรงฉุดดึงทําใหดินถม 
ที่สูญเสียสภาพแลวน้ันไหลตามลงไปดวย แรงจากการเลื่อนไหลลงของดินถมกอใหเกิดแรงดัน
เขาสวนลางของเขื่อนมากขึ้น สวนลางของเขื่อนซ่ึงมีอัตราสวนความปลอดภัยตอการเลื่อนไหล
นอยอยูแลว (สภาวะที่ดินถมชุมนํ้า) จึงถูกผลักดันใหเลื่อนไหลออกจากแนวเดิม ความไมคงตัว
ของดินถมเม่ืออ่ิมตัวชุมนํ้า แรงฉุดลงของน้ําในแมนํ้า และความปลอดภัยตอการเลื่อนไหล 
ของเขื่อนซ่ึงมีอยูนอย จึงลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการพังทลายของเขื่อน  ทั้งน้ี การวิเคราะห
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ดังกลาวตั้งอยูบนสมมติฐานวาวัสดุดินถมในการทําเขื่อนไดทําการคัดสรรและการบดอัดดิน
เปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 
      คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
      เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ความชํารุดบกพรองของเขื่อน
ปองกันตลิ่งที่พิพาทอาจเกิดไดจากสาเหตุความไมคงตัวของดินถมเม่ืออ่ิมตัวชุมนํ้า แรงฉุดของน้ํา
ในแมนํ้า และความปลอดภัยตอการเลื่อนไหลของเขื่อนซ่ึงมีนอยอยูแลว ซ่ึงการตรวจสอบวัสดุ 
ที่ใชเปนดินถมดวยการทดสอบการบดอัด (Compaction Test) และทดสอบความสามารถ 
ในการไหลซึมผาน (Permeability Test) เพียงสองอยางไมเพียงพอที่จะบงบอกสาเหตุการพังทลาย
ของเขื่อนปองกันตลิ่งได เพราะแมจะบดอัดดินไดและมีสัมประสิทธิ์การไหลซึมผานตามตองการแลว 
ดินยังอาจเปลี่ยนแปลงสภาพไดเพราะองคประกอบอยางอ่ืน เน่ืองจากดินถมที่ใชทําเขื่อน
ปองกันตลิ่งมีโอกาสสัมผัสกับนํ้าอยูเสมอ จึงควรทําการทดสอบเพ่ิม ไดแก Direct Shear Test 
หรือ Triaxial Test และทดสอบในสภาพดินอ่ิมตัวชุมนํ้า ซ่ึงตามรายงานการศึกษาสาเหตุการพัง
ของเขื่อนปองกันตลิ่งพิพาทของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
สาขาภาคเหนือ ๒ ถือวา กรณีน้ีเปนเหตุที่คาดไมถึงของทุกฝายที่เก่ียวของ เพราะการกอสราง 
ที่ผานมาจะคํานึงถึงแตเฉพาะผลทดสอบการบดอัดดินและผลทดสอบการไหลซึมผานของนํ้า 
ในดินเทาน้ัน และที่ผานมาไมเคยประสบปญหาดังที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มากอน  อีกทั้ง ดินประเภท
ที่มีสภาพแข็งตัวเม่ือความชื้นปกติและแยกตัวออกจากกันเม่ืออ่ิมตัวดวยน้ําเชนนี้ มีใหพบเห็น
นอยมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไมไดเปนผลโดยตรงจากการกระทําของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
จึงถือไมไดวาเปนความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไว 
ไมเรียบรอย หรือทําไวไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา  อีกทั้ง กอนการกอสราง 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดนําสงตัวอยางวัสดุดินถมในการกอสรางเพ่ือใหผูฟองคดีพิจารณา  
ซ่ึงผูฟองคดีไดมอบหมายใหกรมทางหลวงชนบทตรวจสอบคุณสมบัติแลว และยังไดมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตรวจสอบวัสดุดินถมที่จะใชในการกอสรางอีกคร้ัง  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตรวจสอบแลวยืนยันวาวัสดุดินถมดังกลาวสามารถระบายน้ําได 
แตไมดีนัก โดยผูฟองคดีพิจารณาแลวอนุมัติใหใชในการกอสรางเขื่อนที่พิพาทได ประกอบกับ
ระหวางการกอสราง นายชางผูควบคุมงานของผูฟองคดีตรวจสอบวัสดุที่นํามาใชในการกอสรางแลว
เห็นวาถูกตอง ตลอดจนคณะกรรมการตรวจการจางของผูฟองคดีก็ไดตรวจสอบแลววาผูถูกฟองคดี
ทั้งสองกอสรางเขื่อนที่พิพาทถูกตองตามสัญญาแลว จึงตรวจรับงานไว เม่ือขอเท็จจริงดังกลาว
ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีทั้งสามกระทําผิดสัญญา จึงไมตองรับผิดตามสัญญา  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๕๗) 
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    (๔) การชําระคาปรับ 
 

     เม่ือสัญญาจางกอสรางมีขอความระบุไวชัดเจนวาบริเวณ 
ที่จะกอสรางติดกับบานเรือนราษฎร ยอมตองถือวาผูรับจางไดทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ
สถานที่ที่จะกอสรางแลววาจะตองดําเนินการกอสรางดวยความระมัดระวัง การที่ผูรับจาง
มีหนังสือแจงอุปสรรคในการทํางานตอหนวยงานทางปกครองผูวาจางเม่ือลวงเลย
กําหนดเวลาเริ่มทํางานตามสัญญาเปนเวลาถึง ๑๓๙ วัน โดยหนวยงานทางปกครอง 
ผูวาจางมีหนังสือเรงรัดให ผู รับจางเ ร่ิมทํางานหลายฉบับ  พฤติการณดังกลาว 
แสดงใหเห็นวาฝายผูรับจางเองที่ละเลยการตรวจสอบสถานที่ที่จะกอสราง มิใชกรณี
เพราะเหตุสุดวิสัย  หรือมีเหตุใด  ๆ  อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรอง 
ของฝายผูวาจาง หรือมีพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย  
จึงไมมีเหตุที่จะตองขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาใหแกผูรับจาง และหนวยงาน 
ทางปกครองผูวาจางไมจําตองคืนเงินคาปรับจากการกอสรางงานลาชาใหแกผูรับจาง 
     สรุปขอเท็จจริง 
     กรมชลประทาน (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจางผูฟองคดีใหกอสราง
ประตูระบายน้ําคลองบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภายหลังจากเริ่มทํางาน 
ตามสัญญา ผูฟองคดีไดดําเนินการกอสรางทํานบก้ันน้ําชั่วคราวเพื่อสูบนํ้าและเปดบอกอสราง 
แตมีราษฎรคัดคานไมยินยอมใหคนงานของผูฟองคดีเขาทํางานในพื้นที่กอสราง ผูฟองคดี 
จึงแจงปญหาดังกลาวใหผูถูกฟองคดีทราบและไดหยุดงานชั่วคราวเพื่อรอใหผูถูกฟองคดี 
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดใหผูฟองคดีเลื่อนตําแหนงของอาคารที่จะกอสราง 
และตัดลดงานบางสวนที่ไมสามารถกอสรางไดเน่ืองจากรุกล้ําเขาไปในที่ดินของราษฎรออกจาก
สัญญา และไดวางผังบริเวณอาคารที่จะกอสรางตามสัญญาใหม ผูฟองคดีจึงเริ่มตอกเสาเข็ม 
ของอาคาร โดยเห็นวาความลาชาในการดําเนินงานเกิดจากความบกพรองของผูถูกฟองคดี 
ที่ไมตรวจสอบพ้ืนที่ที่จะกอสรางกอนสงมอบใหผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงขอขยายระยะเวลา 
การกอสรางออกไป แตผูถูกฟองคดีไมอนุญาต เน่ืองจากเห็นวาการปรับตําแหนงของอาคาร 
ไมไดเปนอุปสรรคหรือทําใหเกิดความลาชา  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีไดเรงรัดใหผูฟองคดี 
ทําการกอสรางมาโดยตลอด ความลาชาในการกอสรางเกิดจากผูฟองคดีเอง  ตอมา ผูฟองคดี 
ไดสงมอบงานงวดสุดทายใหแกผูถูกฟองคดีซ่ึงลาชากวากําหนดเวลาในสัญญาเปนจํานวน  
๕๗ วัน ผูถูกฟองคดีจึงปรับผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๕๙๙,๓๕๕ บาท ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีขยายระยะเวลาตามสัญญาจางออกไปอีก 



 
 
๑๒๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑๗๓ วัน นับแตวันครบกําหนดตามสัญญา และใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับพรอมดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือสัญญาจางพิพาทในสวนของเง่ือนไขเฉพาะของงานกอสราง 
มีขอความวา บริเวณที่จะกอสรางตลิ่งขวาติดกับบานเรือนราษฎร ผูรับจางจะตองดําเนินการ
กอสรางดวยความระมัดระวัง เน่ืองจากอยูใกลกับอาคารและติดกับถนน จึงตองถือวาผูฟองคดี
ไดรับทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานที่ที่จะกอสรางแลววาอยูติดกับบานเรือนของราษฎร 
ซ่ึงจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง  นอกจากนี้ สัญญาจางดังกลาวยังมีขอความระบุวา 
งานกอสรางน้ีเปนงานกอสรางอาคารฐานรากดินออน ประกอบกับสถานท่ีกอสรางอาคาร 
และบานเรือนราษฎรอยูใกลกับบริเวณสถานที่กอสราง ผู รับจางตองดําเนินการกอสราง 
ดวยความระมัดระวังและรอบคอบตามหลักวิชาการและประสบการณในการปองกัน 
ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น  ดังน้ัน เม่ือสัญญาจาง
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ผูฟองคดีชอบที่จะตรวจสอบโดยละเอียด 
ถึงบริเวณพื้นที่ที่จะทําการกอสราง หากพบปญหาขอขัดของจะไดดําเนินการแกไขตอไป 
เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอการทํางาน แมผูฟองคดีจะมีหนังสือแจงอุปสรรคในการทํางาน 
ตอประธานกรรมการตรวจการจางของผูถูกฟองคดีวาราษฎรไมยินยอมใหคนงานของผูฟองคดี
ดําเนินการกอสราง ผูฟองคดีจึงหยุดงานชั่วคราวเพื่อรอคณะกรรมการตรวจการจางแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น แตหนังสือดังกลาวลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ซ่ึงลวงเลยจากกําหนดเวลาเริ่มทํางาน
ตามสัญญาถึง ๑๓๙ วัน ประกอบกับผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือเรงรัดใหผูฟองคดีเร่ิมทํางาน 
ถึง ๓ คร้ัง เม่ือวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๗ 
พฤติการณดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีเปนฝายละเลยไมเขาตรวจสอบสถานที่ 
ที่จะทําการกอสราง จึงไมอาจอางเอาเหตุความบกพรองของตนมาใชในการขอขยายเวลา 
การกอสรางได และกรณีดังกลาวไมใชเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความผิด 
หรือความบกพรองของผูถูกฟองคดีหรือมีพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูฟองคดีไมตองรับผิด 
ตามกฎหมาย จึงไมมีเหตุที่ผูถูกฟองคดีจะตองขยายเวลากอสรางตามสัญญาใหแกผูฟองคดี  
การที่ผูถูกฟองคดีไมขยายระยะเวลาการกอสรางใหแกผูฟองคดี จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยกฎหมายและชอบดวยสัญญาจางแลว และเมื่อขอกําหนดของสัญญาจางกําหนดให 
กรณีที่ผู รับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่ กําหนดไวในสัญญา ผู รับจาง 
จะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนเงินวันละ ๑๐,๕๑๕ บาท  ดังน้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา
ผูฟองคดีสงมอบงานงวดสุดทายใหแกผูถูกฟองคดีลาชากวากําหนดเวลาในสัญญาจางไป  
๕๗ วัน ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิปรับผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๕๙๙,๓๕๕ บาท จึงไมจําตอง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๑๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คืนเงินคาปรับดังกลาวพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๔/๒๕๕๖) 
 

     กรณีที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
กับเอกชนผูรับจางภายหลังจากจํานวนเงินคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง 
ตามสัญญา โดยไมปรากฏวาเอกชนผูรับจางไดมีหนังสือยินยอมชําระคาปรับโดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ยอมเปนการดําเนินการที่ขัดตอขอกําหนดตามระเบียบวาดวยการพัสดุ  
ซึ่งมีเจตนารมณไมตองการใหสวนราชการหาประโยชนหรือเอาเปรียบคูสัญญาฝายเอกชน
โดยการละเลยไมยอมบอกเลิกสัญญาจนกระทั่งจํานวนเงินคาปรับเกินกวาเงินคาจาง  
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของคูสัญญาฝายเอกชน และอาจกระทบ 
ตอการจัดทําบริการสาธารณะที่ตองลาชาออกไป จํานวนเงินคาปรับที่เกินรอยละสิบ 
ของวงเงินคาจางขางตน จึงเปนคาปรับที่สูงเกินสวน หนวยงานทางปกครองผูวาจาง
ชอบที่จะเรียกใหเอกชนผูรับจางชําระคาปรับไดเพียงรอยละสิบของวงเงินคาจางดังกลาว 
 

     โปรดดูคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ .๘๖๗ /๒๕๕๖  
หนา ๑๒๐๐-๑๒๐๓ 
 

     กรณีที่เอกชนผูรับจางกอสรางงานลาชาไมแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลาในสัญญา เปนเหตุใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางมีสิทธิปรับเอกชน 
ผูรับจาง หากปรากฏวาความลาชาสวนหนึ่งเกิดจากการที่คณะกรรมการตรวจการจาง
ไมไดทําการตรวจรับงานภายในกําหนดเวลาที่ระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนด  
กลาวคือ ไมไดตรวจรับงานภายใน ๓ วันทําการ นับแตประธานกรรมการไดรับทราบ 
การสงมอบงานน้ัน ระยะเวลานับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดตรวจรับงานนับแต
ประธานกรรมการตรวจการจางรับทราบการสงมอบงาน จนถึงวันที่คณะกรรมการ 
ตรวจการจางไดแจงใหเอกชนผูรับจางทําการแกไขงานจางที่ยังไมเรียบรอยตามสัญญา 
ยอมถือเปนความบกพรองของหนวยงานทางปกครองผูวาจางเอง  กรณีไมอาจ 
นับระยะเวลาดังกลาวเปนความลาชาของเอกชนผูรับจางได หนวยงานทางปกครอง 
ผูวาจางจึงมีสิทธิปรับเอกชนผูรับจางเพียงเทาจํานวนวันที่ความลาชาเกิดจากความรับผิด
ของเอกชนผูรับจางจริง โดยไมอาจรวมเอาวันที่ความลาชาเกิดจากความบกพรอง 
ของหนวยงานทางปกครองผูวาจางมาคํานวณเปนเงินคาปรับใหเอกชนผูรับจาง 
ตองรับผิดได 



 
 
๑๒๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     สรุปขอเท็จจริง 
     สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี เดิม) (ผูถูกฟองคดี) ไดทําสัญญาจางใหหางหุนสวนจํากัด ศ. (ผูฟองคดี) ทํางาน
ปรับปรุงสถานที่ ไฟฟา ประปา ถนน ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๒ รายการ 
โดยกําหนดการจายเงินคาจางเปนจํานวน ๓ งวด และกําหนดใหจะตองทํางานใหแลวเสร็จ
สมบูรณภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ ปรากฏวาภายหลังจากผูฟองคดีสงมอบงานในแตละงวด 
ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีไมเรงรีบตรวจรับงานภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบวาดวย 
การพัสดุกําหนด เปนเหตุใหผูฟองคดีตองชําระคาปรับกรณีสงมอบงานลาชาจํานวน ๒ งวดงาน 
ไดแก งานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ผูฟองคดีเห็นวาความลาชามิไดเกิดจากความผิดของผูฟองคดี 
จึงไดยื่นหนังสือขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับงานกอสรางและการเบิกจายคางวดงาน
เพ่ือประกอบการของดคาปรับและขอคืนคาปรับตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉย ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับที่หักจาก 
เงินคาจางใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยที่สัญญาพิพาทเปนสัญญาทางปกครอง ซ่ึงในกรณีที่ไมมี 
หลักกฎหมายเก่ียวกับสัญญาทางปกครองไวโดยเฉพาะ สามารถนําหลักกฎหมายแพงและพาณิชย
มาใชบังคับไดโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักกฎหมายมหาชน เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริง
ปรากฏวา ภายหลังจากผูฟองคดีสงมอบงานงวดที่ ๒ แลว ผูถูกฟองคดีไดแจงใหผูฟองคดี 
ทําการกอสรางเพ่ิมเติม ซ่ึงผูฟองคดีไดดําเนินการดังกลาวโดยไมไดใชสิทธิแจงเปนหนังสือ 
ใหผูถูกฟองคดีทราบถึงปญหาที่ทําใหไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญาเพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาทํางานออกไป จึงตองถือวาผูฟองคดีสละสิทธิเรียกรองในการขอขยายระยะเวลา 
ตามสัญญา อันฟงไดวาผูฟองคดีรูวางานของตนไมถูกตองตามแบบและสัญญา แตไมแกไข 
ใหเปนไปตามแบบและสัญญากอนสงมอบงาน การสงมอบงานลาชาจึงเกิดจากการประพฤติ 
ผิดสัญญาของผูฟองคดีเอง และเม่ือสัญญาพิพาทเปนสัญญาที่กําหนดวันชําระหนี้ไวตามวัน 
แหงปฏิทิน เม่ือผูฟองคดีไมชําระหนี้ยอมตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนตามมาตรา ๒๐๔ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกอบกับผูฟองคดีมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีวา 
ยินยอมใหปรับตามสัญญา ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิหักคาปรับเอาจากเงินคาจางได 
     กรณีมีประเด็นตองพิจารณาตอไปวา ผูถูกฟองคดีมีสิทธิหักคาปรับ
เอาจากเงินคาจางที่ตองจายใหแกผูฟองคดีไดเพียงใด แยกพิจารณาในแตละงวดงานได 
ดังตอไปน้ี การสงมอบงานงวดที่ ๒ แมจะปรากฏวาผูฟองคดีไดสงมอบงานงวดที่ ๒ เม่ือลวงเลย
ระยะเวลาแลวเสร็จบริบูรณของงานตามสัญญาที่กําหนดไววาตองทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๒ กันยายน ๒๕๔๕ ความลาชาดังกลาวจึงเปนความบกพรองของผูฟองคดีสวนหนึ่งก็ตาม  
แตการที่คณะกรรมการตรวจการจางไมไดตรวจรับงานงวดดังกลาว ซ่ึงผูฟองคดีสงมอบคร้ังแรก 
เม่ือวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ภายใน ๓ วันทําการ นับแตประธานกรรมการไดรับทราบ 
การสงมอบงานนั้น อันไมเปนไปตามขอ ๗๒ (๓)๒๗ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนด  ดังน้ัน ระยะเวลานับแตวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ อันเปนวัน 
ถัดจากวันที่ครบกําหนดตรวจรับงานนับแตประธานกรรมการตรวจการจางรับทราบการสงมอบงาน 
จนถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางพบวางานงวดดังกลาว 
ยังไมเรียบรอยและไดแจงใหผูฟองคดีทําการแกไขในวันเดียวกัน รวมเปนเวลา ๑๗ วัน  
จึงเปนความบกพรองของผูถูกฟองคดีเอง โดยไมอาจนับระยะเวลาดังกลาวเปนความลาชา 
ของผูฟองคดีได แตหลังจากน้ันผูฟองคดีไดแกไขงานงวดที่ ๒ อีกจํานวน ๒ คร้ัง ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดตรวจรับมอบงานและแจงใหผูฟองคดีแกไขงานภายในระยะเวลาที่ขอ ๗๒ (๓) 
ดังกลาวกําหนด  ดังนั้น ระยะเวลานับแตวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซ่ึงผูฟองคดีไดรับแจง 
ใหทําการแกไขงานใหถูกตอง จนถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖ อันเปนวันที่ผูฟองคดีสงมอบงาน
งวดที่ ๒ ถูกตองครบถวนตามสัญญา จึงเปนความลาชาอันเกิดจากความบกพรองของผูฟองคดี 
การท่ีผูถูกฟองคดีคิดคาปรับผูฟองคดีจากการสงมอบงานงวดที่ ๒ ลาชา เปนเวลา ๑๓๓ วัน  
จึงเปนการคลาดเคลื่อน ตองหักความลาชาในการสงมอบงานงวดดังกลาวอันเกิดจาก 

                                                            
 ๒๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

 ขอ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ

กับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการส่ังหยุดงาน หรือพักงาน 
ของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป 

(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจ
งานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ โดยใหมีอํานาจส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอน
งานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 

(๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบ 
การสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลว  
ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางน้ันและใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด 
แลวแตกรณี โดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการ
เบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด
ในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนาสวนราชการ 
เพื่อพิจารณาส่ังการ ถาหัวหนาสวนราชการส่ังการใหตรวจรับงานจางน้ันไวจึงจะดําเนินการตาม (๔) 



 
 
๑๒๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความบกพรองของผูถูกฟองคดีบางสวนเปนเวลา ๑๗ วัน ดวยตามขอ ๑๓๙ (๑)๒๘ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฉบับเดียวกัน ผูถูกฟองคดีจึงมีสิทธิหักคาปรับเอาจากเงินคาจางที่ผูฟองคดี
สงมอบงานงวดที่ ๒ ลวงเลยเวลาแลวเสร็จตามสัญญาไดเพียง ๑๑๖ วัน เปนเงิน ๑๙๓,๗๒๐ บาท 
เทาน้ัน 
     การสงมอบงานงวดที่ ๓ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีสงมอบงานงวดที่ ๓ 
คร้ังแรก โดยรูวางานของตนไมถูกตองตามสัญญาแตไมแกไข รอจนใหคณะกรรมการตรวจการจาง
ตรวจพบแลวจึงทําการแกไขงานใหถูกตอง จึงถือวาผิดสัญญาและตองชําระคาปรับตามสัญญา 
โดยตองถูกปรับตอจากวันที่สงมอบงานงวดที่ ๒ เรียบรอย คือ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ จนถึง
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีทํางานเรียบรอยตามสัญญา เปนเวลา ๓๗ วัน 
เปนเงิน ๖๑,๗๙๐ บาท  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีใชสิทธิหักเงินคาจางซึ่งตองจายใหแกผูฟองคดี
ไวเปนคาปรับ รวม ๒ คร้ัง จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย แตผูถูกฟองคดีมีสิทธิหักเงิน
คาจางไวเปนคาปรับจากการกอสรางงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ลาชาไดเพียง ๑๕๓ วัน คิดเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๕๕,๕๑๐ บาท ไมใช ๑๗๐ วัน คิดเปนเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๙๐๐ บาท ตามที่ผูถูกฟองคดี 
ไดหักเงินคาปรับไว ผูถูกฟองคดีจึงตองคืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน ๒๘,๓๙๐ บาท  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับจํานวน ๒๘,๓๙๐ บาทใหแกผูฟองคดี พรอมดวยดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปของตนเงินดังกลาว นับแตวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนวันที่ 
มีการหักเงินคาจางไวเปนคาปรับ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒/๒๕๕๗) 

 

     คาปรับตามสัญญานอกจากจะเปนคาเสียหายที่สวนราชการ
กําหนดไวลวงหนาแลว ยังมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองปรามมิใหคูสัญญาซึ่งเปน 
ผูรับจางกระทําผิดสัญญาดวย แตทั้งน้ีมิไดมุงหมายใหสวนราชการตองไดเปรียบ 
จากขอสัญญาถึงขนาดที่ทําใหคูสัญญาไดรับผลกระทบอยางรุนแรงเกินสมควร  ดังน้ัน 
กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติงานไมแลวเสร็จตามสัญญาจนคาปรับเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาจาง หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งที่ไมปรากฏวา 
ผู รับจางยินยอมชําระคาปรับโดยไมมีเงื่อนไข กรณีเปนการไมชอบตามระเบียบ 
                                                            
 ๒๘ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ขอ ๑๓๙ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในอํานาจ
ของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 

 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
 (๒) เหตุสุดวิสัย 
 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๒๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๓๘ หนวยงานทางปกครอง 
ผูวาจางจึงมีสิทธิปรับผูรับจางไดเพียงจํานวนไมเกินรอยละสิบของวงเงินคาจางดังกลาว 
     สรุปขอเท็จจริง 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูฟองคดี) ทําสัญญา
วาจางใหหางหุนสวนจํากัด ช. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยนาย ช. หุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กอสรางอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๓ หองเรียน 
จํานวน ๑ หลัง ณ โรงเรียนบานบึงสวย อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยแบงจายคาจางออกเปน ๓ งวด กําหนดเร่ิมทํางานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐  
และตองแลวเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ เร่ิมกอสราง
งานงวดที่ ๑ ภายหลังวันกําหนดใหเริ่มดําเนินการเปนเวลาถึง ๓ เดือนเศษ และตอมาไดสงมอบ
งานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางของผูฟองคดี 
ไดตรวจรับมอบงานและจายเงินคาจางใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยหักคาปรับเปนเวลา ๕๘ วัน 
เปนเงินจํานวน ๖๙,๖๐๐ บาท จากน้ันไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการกอสรางงาน 
งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ตออีกแตอยางใด ผูฟองคดีมีหนังสือแจงเตือนและเรงรัดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปฏิบัติตามสัญญาหลายครั้ง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็เพิกเฉย จนกระท่ังผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
บอกเลิกสัญญากับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑  หลังจากน้ัน ผูฟองคดี 
ไดดําเนินการหาผูรับจางรายใหมเพ่ือทํางานตามสัญญาตอจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวงเงินคาจาง
ที่สูงกวาราคากลางเปนจํานวน ๘๐๑,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาเสียหายสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการจางผู รับจางรายใหมและชําระคาปรับตามสัญญา  
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองยังคงไมชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระคาปรับและคาเสียหายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘๗๘,๗๒๗ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
     ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหริบเงินหลักประกันสัญญาจํานวน 
๖๐,๐๐๐ บาท เปนคาปรับ สวนคําขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชคาเสียหาย
จากการจางผูรับจางรายใหมน้ัน ใหยก ผูฟองคดีอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
เฉพาะประเด็นคาปรับตามสัญญา 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมสามารถ
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญาได ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ชําระคาปรับ บอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันสัญญาไดตามขอกําหนดในสัญญา ประกอบกับ
ขอ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 
 
๑๒๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     อยางไรก็ดี หากพิเคราะหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย 
การพัสดุฯ ขอ ๑๓๘ ซ่ึงกําหนดใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา หากคาปรับ
ตามสัญญาจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแก 
ทางราชการโดยไมมีเง่ือนไข หัวหนาหนวยงานจึงอาจพิจารณาผอนปรนการเลิกสัญญาได 
เทาที่จําเปน อันแสดงถึงวัตถุประสงคของการกําหนดคาปรับตามสัญญาวา นอกจากจะเปน
คาเสียหายที่กําหนดไวลวงหนาแลว ยังเปนไปเพ่ือปองปรามมิใหผูรับจางกระทําผิดสัญญา 
ขณะเดียวกันก็ตองไมทําใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางไดเปรียบจากขอสัญญาถึงขนาด
สงผลกระทบตอคูสัญญาเกินสมควร  ดังน้ัน เม่ือสัญญาพิพาทมีวงเงินคาจาง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
อัตราคาปรับรอยละสิบจึงเปนเงินจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เม่ือผูฟองคดีไดหักเงินคาจางงวดที่ ๑ 
ไวบางสวนเปนคาปรับ เปนเงิน ๖๙,๖๐๐ บาท และจะใชสิทธิปรับผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกสวนหนึ่ง
ตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันถัดจากวันสงมอบงานงวดที่ ๑ จนถึงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนวันบอกเลิกสัญญา จํานวน ๑๐๘ วัน เปนเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท รวมเปน
เงินคาปรับทั้งสิ้น ๑๙๙,๒๐๐ บาท โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยินยอม 
เสียคาปรับใหผูฟองคดีโดยไมมีเ ง่ือนไขใด ๆ จึงเปนการใชสิทธิปรับผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยไมเปนไปตามขอ ๑๓๘ ของระเบียบดังกลาว  อยางไรก็ตาม หากศาลเห็นวาจํานวนเบี้ยปรับ
เปนจํานวนสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘๓  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของผูฟองคดีทุกอยาง 
อันชอบดวยกฎหมายแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง และกรณีของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเขาหลักเกณฑที่จะไดรับความชวยเหลือ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนการกําหนดมาตรการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบอาชีพงานกอสรางที่ไดรับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ํามัน ราคาเหล็ก 
และวัสดุกอสรางที่ปรับตัวสูงขึ้น ผูฟองคดีจึงชอบที่จะเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชําระคาปรับ 
ในวงเงินรอยละสิบของวงเงินคาจาง เปนเงินจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดหักเงินคาจางงวดที่ ๑ ไวเปนคาปรับแลวจํานวน ๖๙,๖๐๐ บาท จึงคงเหลือเงินสวนที่ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจะตองชําระคาปรับแกผูฟองคดีอีกจํานวน ๕๐,๔๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยของตนเงิน
ดังกลาว การที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหริบหลักประกันสัญญา จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท  
โดยมิไดคํานวณดอกเบี้ยตามคําขอ จึงเพียงพอตอความเสียหายที่ผูฟองคดีไดรับแลว  พิพากษา
ใหริบเงินหลักประกันสัญญาจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท เปนคาปรับใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘/๒๕๕๗) 
 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๒๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    (๕) การคืนหลักประกันสัญญา 
 

     ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจายคืนเงินหลักประกัน
สัญญา หนวยงานทางปกครองผูวาจางมีหนาที่ตรวจสอบความเปนผูมีสิทธิของผูย่ืนคําขอ 
และความถูกตองของเอกสารหลักฐานที่ย่ืนประกอบคําขอ ซึ่งกรณีการจายเงินใหแก 
นิติบุคคลคูสัญญา หนวยงานทางปกครองผูวาจางมีหนาที่ตองตรวจสอบใหไดวาผูที่ลงนาม
ในเอกสารน้ันเปนผูมีอํานาจลงนามที่แทจริงหรือไม โดยอาจตรวจสอบไดจากหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทที่เปนปจจุบัน หากปรากฏวาหนวยงานทางปกครอง
ผูวาจางไมไดดําเนินการดังกลาว เปนเหตุใหคืนเงินหลักประกันสัญญาใหแกบุคคล 
ที่ไมมีสิทธิรับเงิน ถือเปนความบกพรองของหนวยงานทางปกครองผูวาจางเอง  
กรณีจึงไมอาจยกขอบกพรองดังกลาวมาปฏิเสธความรับผิดในการคืนหลักประกันสัญญา
ใหเอกชนคูสัญญาได และเม่ือเอกชนคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว หนวยงาน
ทางปกครองผูวาจางมีหนาที่ตองคืนหลักประกันสัญญาใหแกเอกชนคูสัญญา 
     สรุปขอเท็จจริง 
     องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจาง 
ใหบริษัท อ. (ผูฟองคดี) กอสรางซุมประตูเขาเมืองจังหวัดลําพูน โดยในการทําสัญญาดังกลาว  
ผูฟองคดีโดยนางสาว จ. ในฐานะกรรมการผูมีอํานาจ ไดมีหนังสือมอบอํานาจใหนางสาว ศ.  
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนผูฟองคดี โดยมีอํานาจลงนามและรับชําระเงินตามสัญญา  
แกไขตกเติมในเอกสาร หรือทําการใด ๆ ที่เก่ียวกับการมอบอํานาจไดทุกประการ ในการนี้  
ผูฟองคดีไดนําหลักประกันเปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบใหผูถูกฟองคดีเพ่ือเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยขอสัญญากําหนดใหผูถูกฟองคดีคืนหลักประกันดังกลาว
เม่ือผูฟองคดีพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว  ตอมา ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จแตยังอยู 
ในระหวางระยะเวลาประกันความรับผิดตามสัญญา ไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจ
ของผูฟองคดีจากนางสาว จ. เปนนาง ล. และเพิ่มกรรมการอีกหน่ึงคน คือ นาย ภ.  จากน้ัน 
นาย ภ. ไดออกจากการเปนกรรมการ และนาย ก. ไดเขาเปนกรรมการแทน  ตอมา หลังจาก 
พนจากความรับผิดตามสัญญา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีคืนเงินหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีแจงวาไดจายเงินใหแกนางสาว ศ. ไปแลว เน่ืองจาก
นางสาว ศ. ไดนําหนังสือโอนสิทธิรับเงินหลักประกันมาขอรับเงินหลักประกันคืนจากผูถูกฟองคดี 
ผูฟองคดีโตแยงวาไมเคยโอนสิทธิในการรับเงินหลักประกันดังกลาวใหแกนางสาว ศ .  
หนังสือโอนสิทธิดังกลาวเปนเอกสารปลอม พรอมกับขอคืนเงินหลักประกันเชนเดิม แตผูถูกฟองคดี



 
 
๑๒๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีคืนเงิน
หลักประกันสัญญาจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจายคืนเงินหลักประกันสัญญา  
ผูถูกฟองคดีมีหนาที่ตรวจสอบความเปนผูมีสิทธิของผูยื่นคําขอและความถูกตองของเอกสาร
หลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอ โดยกรณีการจายเงินใหแกนิติบุคคลดังเชนกรณีของผูฟองคดี  
ผูถูกฟองคดีมีหนาที่ตองตรวจสอบใหไดความวา ผูที่ลงนามในเอกสารนั้นเปนผูมีอํานาจลงนาม
ที่แทจริงหรือไม ซ่ึงอาจตรวจสอบไดจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท 
ของผูฟองคดีฉบับที่เปนปจจุบัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในขณะที่นางสาว ศ. ยื่นขอรับคืนเงิน
หลักประกันสัญญาดังกลาวจากผูถูกฟองคดี พรอมทั้งแนบหนังสือโอนสิทธิในการเบิกรับเงิน
หลักประกันสัญญาใหแกนางสาว ศ. นางสาว จ. ไมมีฐานะเปนกรรมการผูมีอํานาจของผูฟองคดีแลว 
โดยนาง ล. และนาย ก. เปนกรรมการผูมีอํานาจของผูฟองคดี ทําใหหนังสือการโอนสิทธิเรียกรอง
เงินค้ําประกันของผูฟองคดีที่นางสาว ศ. นําไปยื่นขอรับคืนเงินหลักประกันจากผูถูกฟองคดี 
เปนเอกสารที่ไมถูกตองและไมมีผลในทางกฎหมาย ผูถูกฟองคดีชอบที่จะปฏิเสธการจายเงิน 
คาค้ําประกันตามหนังสือโอนสิทธิดังกลาว แตไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดตรวจสอบขอเท็จจริง
ขางตน การท่ีผูถูกฟองคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาใหแกนางสาว ศ. จึงเปนการจายเงินใหแก 
ผูไมมีสิทธิรับเงิน และไมเปนเหตุใหหน้ีเงินค้ําประกันจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผูถูกฟองคดี 
มีหนาที่ตองจายคืนแกผูฟองคดีระงับสิ้นไป  ผูถูกฟองคดียอมไมอาจยกขอบกพรอง 
ของผูถูกฟองคดีเองดังกลาวมาปฏิเสธสิทธิของผูฟองคดีที่จะเรียกรองขอรับคืนหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาจากผูถูกฟองคดีได  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ตองคืนหลักประกันสัญญาจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระ 
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๓๓/๒๕๕๗) 
 

    (๖) การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับผูประกอบอาชีพ
งานกอสรางหรืองานอ่ืนกับทางราชการ 
 

     องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินแมจะ มี อิสระในการจัดทํ า 
บริการสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่ของตนตามหลักแหงการปกครองตนเองก็ตาม  
แตก็ไมใชวาจะเปนอิสระจนคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจบริหารหรือหนวยงาน



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๒๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคจะเขาไปกํากับดูแลการจัดทําบริการสาธารณะ 
ใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายไมได  ดังน้ัน เม่ือกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงเวียนใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ เห็นชอบในมาตรการชวยเหลือ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืนซึ่งเปนคูสัญญากับทางราชการ 
ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติราคานํ้ามันและวัสดุกอสรางที่สูงข้ึน อันเปนมาตรการ 
ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
     เม่ือมาตรการชวยเหลือคูสัญญากับทางราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรีขางตนเปนหลักดุลยภาพทางการเงินซึ่งไมนํามาใชในสัญญาทางแพง  
แตนํามาใชในสัญญาทางปกครองเพื่อชวยเหลือคูสัญญากับทางราชการที่ประสบภาวะ
วิกฤตราคานํ้ามัน เหล็ก และวัสดุกอสรางที่สูงข้ึน อันเปนเหตุที่ในขณะทําสัญญา 
ไมอาจคาดหมายไดวาจะเกิดข้ึน และเปนเหตุไมปกติที่เม่ือเกิดข้ึนแลวกอใหเกิด 
ความเสียหายอยางรายแรงในการปฏิบัติตามสัญญา ถึงขนาดที่ทําใหคูสัญญาฝายเอกชน
ขาดทุนเกินขนาด และนานเกินกวาบุคคลธรรมดาจะคาดหมายได โดยวิธีขยายระยะเวลา
สัญญา งด ลด หรือคืนคาปรับฐานผิดสัญญาใหแกคูสัญญาฝายเอกชน เพื่อใหดุลยภาพ
ทางการเงินที่เอกชนเสียไปกลับคืนมา และสามารถดําเนินการตามสัญญาอันเปน 
บริการสาธารณะไดตอไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว ดวยการขยายระยะเวลาตามสัญญาใหแกคูสัญญาซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไวโดยถูกตองครบถวนแลว โดยไมอาจยกเอาหลักการ 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งไมอาจนํามาใชบังคับกับกรณีน้ีข้ึนกลาวอาง
เพื่อปฏิเสธการใหความชวยเหลือแกเอกชนคูสัญญาได 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เทศบาลตํ าบลศาลายา  (ผู ถูกฟองคดี )  ทํา สัญญาจ างให 
หางหุนสวนจํากัด น. (ผูฟองคดี) ปรับปรุงเกาะกลางถนนศาลายา-นครชัยศรี จากหนาตลาดนัด
คุณจุรีย ถึงหนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ ปรากฏวาผูฟองคดีดําเนินงานจนแลวเสร็จและสงมอบงานใหแกผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางของผูถูกฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีสงมอบงาน 
 
 



 
 
๑๒๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ๑๑๘ วัน คิดเปนเงินคาปรับจํานวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดหักจากเงินคาจางที่ตองจายใหผูฟองคดีแลว  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอใชสิทธิขยายระยะเวลาสงมอบงาน 
และขอสงวนสิทธิชําระคาปรับโดยขอใชสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
และตอมาก็ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงผูถูกฟองคดีอีกฉบับหน่ึงเพ่ือขอคืนเงิน
คาปรับ แตผูถูกฟองคดีภายหลังจากมีหนังสือหารือกรณีของผูฟองคดีไปยังอําเภอพุทธมณฑล
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา กรณีของผูฟองคดีไมเขาหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ผูถูกฟองคดีจะตองคืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับจํานวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย
ใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     แมผูถูกฟองคดีจะมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นที่เปน 
นิติบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระในการจัดทําบริการสาธารณะภายในเขตความรับผิดชอบ  
โดยไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรีหรือสวนราชการใด ๆ ทั้งในระบบ 
การบริหารราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคตามมาตรา ๒๘๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๙๓๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๔ (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ตาม แตผูถูกฟองคดีก็ยังตองอยูภายใตการกํากับดูแลจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ ไมใชวาเปนอิสระถึงขนาดที่คณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนองคกรผูใชอํานาจบริหาร
หรือหนวยงานในระบบราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคไมอาจกาวลวงเขาไปกํากับดูแล 
การจัดทําบริการสาธารณะของผูถูกฟองคดีใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายไดแตอยางใด  ทั้งนี้  
 
 
 
 
                                                            
 ๒๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๒๘๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลัก 
แหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ 
 ๓๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  มาตรา ๙ เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบล ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๒๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๒๘๒๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ  นอกจากน้ี มาตรา ๕๐ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ บัญญัติวา การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑรวมทั้งวิธีการ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ดังนั้น เม่ือกระทรวงมหาดไทยผูมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ตามมาตรา ๓๐๓๒ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจงเวียนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ซ่ึงเห็นชอบในมาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืนซึ่งเปน
คูสัญญากับทางราชการที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติราคานํ้ามัน เหล็ก และวัสดุ กอสรางที่สูงขึ้น 
อันเปนมาตรการที่เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางในอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี มติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวจึงมีผลผูกพันใหผูถูกฟองคดีตองนํามาปฏิบัติดวย 
     เม่ือพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑  
และเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหสัญญากอสรางที่ไดลงนามไวกับทางราชการ 
กอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ สัญญาดังกลาวยังมีนิติสัมพันธอยู 
และยังมิไดมีการสงมอบงานงวดสุดทาย หรือสัญญาดังกลาวยังมีนิติสัมพันธอยูแตไดมีการสงมอบ
งานงวดสุดทายแลวนับแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป เม่ือผูรับจางมีคําขอใหขยาย
                                                            
 ๓๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๒๘๒ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําเทาที่จําเปนและมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไป 
เพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญ 
แหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได 
  ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหาร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละรูปแบบ โดยไมกระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 
 ๓๒ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๓๐ กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอย 
ของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร 
ราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความม่ันคงภายใน 
กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย 
หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 



 
 
๑๒๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระยะเวลาสัญญาออกไปไดอีก ๑๘๐ วัน แตในกรณีอายุสัญญากอสรางนอยกวา ๑๘๐ วัน ก็ใหขยาย
ระยะเวลาไดเทากับอายุสัญญาเดิม  ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวจะตองมิไดมีการบอกเลิกสัญญา 
ในชวงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และหากขยายเวลาออกไปแลว 
ผู รับจางไมถูกปรับ ก็ใหงด ลดคาปรับ หรือคืนคาปรับตามความเปนจริง แลวแตกรณี  
โดยผูประกอบการตองขอความชวยเหลือดังกลาวตอหนวยงานคูสัญญาภายในกําหนด ๖๐ วัน 
นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สัญญาพิพาทมีการลงนามกันในวันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ กําหนดทํางานแลวเสร็จในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ จึงเปนสัญญา 
ที่ลงนามกันกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ยังคงมีนิติสัมพันธ 
ตอกันอยู อีกทั้ง ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ อันอยูในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ จึงเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่กําหนดไวโดยถูกตองและครบถวนแลว 
ยอมไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยผูถูกฟองคดีจะตองขยายระยะเวลาในสัญญา
เปนเวลา ๑๘๐ วัน อันมีผลทําใหผูฟองคดีไมตองเสียคาปรับที่ทํางานลวงเลยกําหนดเวลาแลวเสร็จ
ตามสัญญาใหแกผูถูกฟองคดีแตอยางใด ผูถูกฟองคดีจึงตองคืนคาปรับจํานวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จใหแก 
ผูฟองคดี 
     สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีอางวาสัญญาพิพาทเปนสัญญาจางทําของ
ที่คํานึงถึงผลสําเร็จของงาน เม่ือผูรับจางทํางานแลวเสร็จและสงมอบใหผูวาจางโดยผูวาจางไดจาย
สินจางแลว สัญญายอมระงับไปตามมาตรา ๕๘๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย น้ัน 
เห็นวา สัญญาพิพาทเปนสัญญาทางปกครองซึ่งนิติสัมพันธตองบังคับกันตามหลักกฎหมายปกครอง 
การนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลมกระทําไดเทาที่ไมขัดกับ 
หลักกฎหมายปกครอง และโดยที่มาตรการชวยเหลือคูสัญญากับทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวเปนหลักดุลยภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง ซ่ึงไมไดนํามาใชในสัญญาทางแพง
เพ่ือชวยเหลือคูสัญญากับทางราชการที่ประสบภาวะวิกฤติราคานํ้ามัน เหล็ก และวัสดุกอสราง 
ที่สูงขึ้น อันเปนเหตุที่ในขณะทําสัญญาไมอาจคาดหมายไดลวงหนาวาจะเกิดขึ้น และเปนเหตุ 
ไมปกติที่เ ม่ือเกิดขึ้นแลวกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงในการปฏิบัติตามสัญญา  
ถึงขนาดที่ทําใหคูสัญญาฝายเอกชนขาดทุนเกินขนาดและนานเกินกวาจะคาดหมายได  
โดยวิธีการขยายระยะเวลาตามสัญญา การงด ลด หรือคืนคาปรับฐานผิดสัญญาใหคูสัญญา 
ฝายเอกชน แลวแตกรณี เพ่ือใหดุลยภาพทางการเงินที่เอกชนเสียไปกลับคืนมาและสามารถ
ดําเนินการตามสัญญาอันเปนบริการสาธารณะไดตอไป  ทั้งน้ี ตามหลักกฎหมายปกครองวาดวย
บริการสาธารณะตองมีความตอเน่ือง ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจยกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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ซ่ึงไมอาจนํามาใชบังคับกับกรณีน้ีมากลาวอางเพ่ือปฏิเสธไมใหความชวยเหลือผูฟองคดี 
ซ่ึงอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวได  พิพากษาให 
ผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับจํานวน ๒๗๗,๓๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๕/๒๕๕๖) 
 

     เ ม่ือประกาศประมูลจางกอสรางระบบประปาหมูบาน 
มีขอกําหนดแนบทายประกาศเก่ียวกับการปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา 
และตอมาเม่ือมีการทําสัญญาก็ไดมีขอสัญญากําหนดใหสัญญาจางถือเปนสัญญา 
แบบปรับราคาได โดยไดกําหนดสูตรของการคํานวณคางานที่จายเพ่ิมหรือลดคาจางเหมา
กอสรางเอาไวดวย เปนกรณีที่แสดงใหเห็นวา ผูเขาประมูลซึ่งตอมาชนะการประมูล 
และไดเขาทําสัญญาจางกับหนวยงานทางปกครองเขาใจโดยสุจริตวา งานที่รับจาง 
เปนงานที่มีการปรับราคาได ประกอบกับงานตามสัญญาเปนงานที่อยูในความหมาย 
ของหมวดงานอาคารและงานประปาตามประเภทงานกอสรางที่อยูในหลักเกณฑ 
ใหนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชไดตามมติคณะรัฐมนตรี  ดังน้ัน เม่ือวัสดุกอสราง 
ข้ึนราคา  การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางปฏิเสธการปรับราคาโดยอางวา 
งานตามสัญญามีสัดสวนการใชวัสดุกอสรางไมถึงสัดสวนที่จะปรับราคา ทั้งที่ปรากฏ
ขอเท็จจริงวา เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญไดเคยใหการรับรองสูตรการคํานวณและจํานวนเงิน 
ที่ เอกชนผู รับจางยื่นคําขอใหหนวยงานทางปกครองผูวาจางชําระตามสัญญา 
แบบปรับราคาได กรณีจึงเปนการอางขอเท็จจริงที่ไมปรากฏในสัญญา และเปนการใชสิทธิ
โดยไมสุจริต หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงมีหนาที่ตองจายเงินคาจางที่เพิ่มข้ึน
ดังกลาวใหแกเอกชนผูรับจางตามสิทธิที่ควรไดรับตามสัญญา 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เทศบาลตําบลบานสา (องคการบริหารสวนตําบลบานสา เดิม)  
(ผูถูกฟองคดี) ประกาศประมูลจางกอสรางระบบประปาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมี
เอกสารแนบทายเปนขอเสนอแนะและขอกําหนดเก่ียวกับการปรับราคาคางานกอสรางตามสูตร
การปรับราคา โดยมีหางหุนสวนจํากัด พ. (ผูฟองคดี) เปนผูชนะการประมูล และตอมา 
ไดทําสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีโดยมีขอสัญญากําหนดใหสัญญาจางเปนสัญญาแบบปรับราคาได 
ปรากฏวาภายหลังจากผูฟองคดีดําเนินการกอสรางตามสัญญาแลวเสร็จ ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดตรวจ
รับมอบงานและชําระคาจางใหผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอรับเงิน
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คากอสรางเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน ๑๕๖,๓๖๖ บาท โดยอางวาราคา
วัสดุกอสรางปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยไดแนบสรุปผลการคํานวณการคิดคา K  
ไปพรอมกับหนังสือฉบับดังกลาวดวย ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือไปยังผูวาราชการจังหวัดลําปาง
เพ่ือขอใหพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนกรณีเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) ของโครงการดังกลาวที่จะจายคืนใหแกผูฟองคดี รวมทั้งประสานขอรับเงินชดเชย 
คางานกอสรางขางตนไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพ่ือทําความตกลงการรับเงิน
ชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จากสํานักงบประมาณตอไป  
อยางไรก็ตาม  ในเวลาตอมา ผูถูกฟองคดีและจังหวัดลําปางมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา  
รายการกอสรางระบบประปาตามสัญญาเปนรายการที่ไมสามารถขอรับเงินชดเชยคางาน
กอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
จํานวน ๑๕๖,๓๖๖ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน
ดังกลาว นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๒ ใหนําสัญญา 
แบบปรับราคามาใชกับสัญญาทางปกครอง เพ่ือลดความเสี่ยงของผูรับจางในภาวะวัสดุกอสราง
ขาดแคลนและขึ้นราคา และเพื่อมิใหผูรับจางตองคํานวณราคาวัสดุกอสรางที่เปลี่ยนแปลง
รวมเขากับราคากอสราง จึงใหนําวิธีการปรับราคามาใชกับสัญญาซึ่งไดลงนามหลังวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๓๑ โดยมติดังกลาวไดกําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ และแบงประเภทงานกอสราง 
ที่จะใชสูตรปรับราคาไวเปนหมวดตาง ๆ รวมถึงหมวดอาคารดวย โดยในหมวดอาคารนั้น 
นอกจากจะหมายถึงตัวอาคารแลว ยังหมายถึงงานประปาอาคารที่บรรจบถึงทอเมนดวย  
เม่ือคดีน้ีผูถูกฟองคดีไดประกาศประมูลจางกอสรางระบบประปาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
โดยมีเอกสารแนบทายเปนขอเสนอแนะและขอกําหนดเก่ียวกับการปรับราคาคางานกอสราง 
ตามสูตรการปรับราคา และภายหลังจากผูฟองคดีชนะการประมูลก็ไดทําสัญญาจางกับผูถูกฟองคดี
โดยในสัญญาดังกลาวมีขอกําหนดวา สัญญาจางนี้ใหถือเปนสัญญาแบบปรับราคาไดโดยใชสูตร
การคํานวณเพิ่มหรือลดคาจางเหมากอสราง ดังนี้ P = (PO) x (K) แสดงใหเห็นวา ผูฟองคดี 
ไดเขาประมูลและทําสัญญาโดยเขาใจโดยสุจริตวา งานที่รับจางตามสัญญาเปนงานที่มีการ 
ปรับราคาได จึงไดเสนอราคาและเขาทําสัญญาในวงเงินคาจางที่มิไดคํานวณราคาของวัสดุ 
ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมอยูดวย และผูถูกฟองคดีก็ไดทําสัญญาโดยมีเจตนาใหเปน
สัญญาแบบปรับราคาได โดยเห็นไดจากการที่ผูถูกฟองคดีเสนอใหนายอําเภอแจหม 
และผูวาราชการจังหวัดลําปางใหชวยประสานขอเงินคากอสรางเพ่ิมเติมจากกรมสงเสริม 
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การปกครองทองถิ่น  อีกทั้ง เม่ือพิจารณาจากรายละเอียดของงานตามสัญญาแลวจะเห็นไดวา
เปนการกอสรางระบบประปาหมูบานซ่ึงมีทั้งการกอสรางฐานที่ตั้ง หอบรรจุนํ้า อาคารควบคุม
การผลิตและประสานทอระหวางระบบ ลักษณะของงานดังกลาวยอมอยูในความหมายของหมวดงาน
อาคารและงานประปาตามประเภทการกอสรางที่ปรากฏในเอกสารแนบทายมติคณะรัฐมนตรี  
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ การที่ผูถูกฟองคดีปฏิเสธการจายเงินชดเชยคางานกอสราง 
ตามสัญญาแบบปรับราคาไดตามคําขอของผูฟองคดีโดยอางวา งานกอสรางตามสัญญามีสัดสวน
การใชวัสดุกอสรางไมเปนไปตามประเภทงานกอสรางที่จะขอชดเชยคากอสรางได จึงเปนขออาง
ที่ไมเพียงพอที่จะปฏิเสธความรับผิดได ประกอบกับปรากฏขอเท็จจริงวา วิศวกรโยธา 
ระดับผูชํานาญการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปางไดรับรองในบันทึก 
การตรวจสอบวา งานตามสัญญาจางเปนงานที่สอดคลองกับสูตรการปรับราคา และโดยที่สัญญา
แบบปรับราคาไดน้ันมีทั้งการใชสูตรคํานวณคางานที่จายเพ่ิมในกรณีที่วัสดุกอสรางขึ้นราคา  
และลดคาจางเหมากอสรางในกรณีที่วัสดุลดราคา ผูฟองคดีจึงมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัสดุกอสราง โดยผูถูกฟองคดีอาจใชขอสัญญาดังกลาวลดคาจางของผูฟองคดี 
ไดเชนกันหากราคาวัสดุกอสรางลดราคา  ดังนั้น เม่ือวัสดุกอสรางขึ้นราคา การท่ีผูถูกฟองคดี
ปฏิเสธการปรับราคาโดยอางวางานตามสัญญามีสัดสวนการใชวัสดุกอสรางไมถึงสัดสวน 
ที่จะปรับราคา จึงเปนการอางขอเท็จจริงที่ไมปรากฏในสัญญา และเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต 
เม่ือผูฟองคดีฟองขอใหผูถูกฟองคดีจายเงินชดเชยคางานกอสรางเปนเงิน ๑๕๖,๓๖๖ บาท  
โดยมีรายละเอียดการคํานวณตามสูตรในแตละงวดงาน ซ่ึงวิศวกรโยธาระดับชํานาญการ 
ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปางไดรับรองความถูกตองของสูตรการคํานวณ
และจํานวนเงิน โดยผูถูกฟองคดีก็มิไดโตแยงเก่ียวกับจํานวนเงินดังกลาว จึงถือวาจํานวนเงิน
ขางตนเปนสิทธิที่ผูฟองคดีควรไดรับตามสัญญา  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินเพ่ิมคางาน
กอสรางจํานวน ๑๕๖,๓๖๖ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
ของตนเงินดังกลาว นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  ทั้งน้ี ภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙/๒๕๕๖) 
 

     โดยท่ีมติคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๑  
ที่ เห็นชอบมาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพกอสรางโดยการขยาย 
ระยะเวลาสัญญา มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง 
และผูประกอบอาชีพอ่ืนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตราคาน้ํามัน ราคาเหล็ก  
และวัสดุกอสรางที่ปรับราคาสูงข้ึนอันมีลักษณะเปนแนวทางปฏิบัติที่ มีผลบังคับ 
ใหสวนราชการ ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  



 
 
๑๒๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตองถือปฏิบัติตาม  ดังน้ัน แมสัญญาจางกอสรางระหวางเทศบาลตําบลผูวาจาง 
กับผูรับจางจะไดมีการชําระหน้ีตามสัญญาเสร็จสิ้นไปแลว แตเม่ือผูรับจางไดย่ืนหนังสือ
ตอเทศบาลตําบลผูวาจางเพื่อขอใชสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยขอให 
มีการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไป ซึ่งเปนการยื่นหนังสือภายในระยะเวลา ๖๐ วัน 
นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  อันมีผลทําใหผู รับจางไมตองถูกปรับตามสัญญา  
เทศบาลตําบลผูวาจางจึงมีหนาที่ตองคืนเงนิคาปรับทีไ่ดหักไวจากเงนิคาจางใหแกผูรับจาง 
โดยไมอาจอางสิทธิตามขอกําหนดในสัญญาเพื่อจะปรับผูรับจางจากการกอสรางงาน
ลาชาไดอีก 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีอาชีพรับเหมากอสรางไดเขาเปนคูสัญญา 
กับเทศบาลตําบลหนองสองหอง (ผูถูกฟองคดี) ตามสัญญาจางลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐  
รวมสองสัญญา ตกลงรับจางทํางานโครงการกอสรางโครงหลังคาทางเดิน และโครงการกอสราง
รางระบายน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยขอสัญญากําหนดใหผูฟองคดีตองทํางานใหแลวเสร็จ
บริบูรณภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตเน่ืองจากเกิดวิกฤตราคาน้ํามันทําใหวัสดุกอสราง
จําพวกเหล็กเสนมีราคาสูงขึ้นและสินคาขาดตลาด ทําใหผูฟองคดีสงมอบงานลาชาเกินกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญา เปนเหตุใหผูถูกฟองคดีหักเงินคาปรับที่สงมอบงานลาชาทั้งสองสัญญา
เปนเงิน ๑๔,๔๔๐ บาท โดยไดหักไวจากเงินคาจางแลว  ตอมา คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยขอ ๒.๒ ของมาตรการดังกลาวกําหนดวา สัญญากอสรางที่ไดลงนามไว
กับทางราชการหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เม่ือผูรับจางมีคําขอ ใหขยายระยะเวลาสัญญา
ออกไปไดอีก ๑๘๐ วัน ในกรณีอายุสัญญากอสรางนอยกวา ๑๘๐ วัน ก็ใหขยายไดเทากับ 
อายุสัญญาเดิม และขอ ๒.๖ กําหนดวา กรณีที่เขาหลักเกณฑดังกลาว หากการขยายระยะเวลา
ออกไปมีผลทําใหผูรับจางไมถูกปรับ ก็ใหงด ลดคาปรับ หรือคืนเงินคาปรับตามความเปนจริง 
แลวแตกรณี ผูฟองคดีทราบมติดังกลาว จึงยื่นคําขอตอผูถูกฟองคดีเพ่ือขอคืนเงินคาปรับ  
ผูถูกฟองคดีไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคําขอของผูฟองคดี และมีหนังสือหารือ 
ไปยังนายอําเภอหนองสองหอง ซ่ึงนายอําเภอฯ พิจารณาแลวแจงวา กรณีของผูฟองคดี 
ไมเขาหลักเกณฑที่จะไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี  หลังจากนั้น นายอําเภอฯ  
ไดมีหนังสือหารือประเด็นดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ผูฟองคดีเห็นวากรณีของตน
อยูในหลักเกณฑที่จะไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและคืนคาปรับใหแกผูฟองคดี
เปนจํานวนเงิน ๑๗,๕๔๒ บาท  ทั้งนี้ ภายหลังจากฟองคดีปรากฏวา ผูวาราชการจังหวัด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๓๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีหนังสือตอบขอหารือวา กรณีของผูฟองคดีไมถือเปนการผิดสัญญา ผูถูกฟองคดีตองคืนเงิน
คาปรับทั้งสองสัญญาใหแกผูฟองคดี โดยผูถูกฟองคดีไดรับทราบความเห็นดังกลาวแลว 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยที่ มติ คณะ รัฐมนต รี  เ ม่ื อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๑  
มีความประสงคใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและอาชีพอ่ืนที่ไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตราคาน้ํามัน ราคาเหล็ก และวัสดุกอสรางที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยกําหนดมาตรการไว
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติอันมีผลบังคับตอสวนราชการ ซ่ึงเปนหนวยงานในการบังคับบัญชา  
และรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐในการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยใหถือปฏิบัติ 
รวมถึ งผู ถู กฟองค ดี ซ่ึ ง เปนราชการบริหารส วนทองถิ่ นภายใตการ กํา กับ ดูแลของ
กระทรวงมหาดไทยดวย และเม่ือผูถูกฟองคดีไดรับทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว  
จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวดวย  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 
ไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใหผูถูกฟองคดี 
ขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาและคืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดีตามหนังสือไมลงวันที่ 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดลงทะเบียนรับหนังสือไวเม่ือวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีไดแจงความประสงคตอผูถูกฟองคดีซึ่งเปนหนวยงาน
คูสัญญาเปนหนังสือภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามหลักเกณฑขอ ๑๐  
ของมติคณะรัฐมนตรีแลว ประกอบกับภายหลังการฟองคดี ผูวาราชการจังหวัดไดมีหนังสือ 
ตอบขอหารือวา กรณีของผูฟองคดีเขาหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี จึงสามารถขยาย
ระยะเวลาสัญญาใหได แตไมเกิน ๖๐ วัน ตามสัญญาเดิม กรณีไมถือเปนการผิดสัญญา ผูถูกฟองคดี 
จึงตองคืนคาปรับใหแกผูฟองคดี โดยใหนายอําเภอฯ แจงใหผูถูกฟองคดีถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป  ดังน้ัน แมสัญญาจางระหวางผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีจะไดมีการชําระหนี้ตามสัญญา
เสร็จสิ้นไปแลว แตเม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอใชสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว โดยขอใหมีการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไป และกรณีของผูฟองคดีอยูในเง่ือนไข
ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด จึงมีผลทําใหผูฟองคดีไมตกอยูในฐานะเปนผูไมสามารถทํางาน
ใหแลวเสร็จอันจะตองถูกปรับตามขอสัญญา และมีสิทธิไดรับเงินคาปรับคืนจากผูถูกฟองคดี  
การที่ผูถูกฟองคดีเพิกเฉยไมคืนเงินคาปรับใหแกผูฟองคดี จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่มติ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  พิพากษาให
ผูถูกฟองคดีคืนเงินคาปรับจํานวน ๑๔,๔๔๐ บาท ใหแกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๕/๒๕๕๖) 
 



 
 
๑๒๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     เม่ือมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
กําหนดใหการเสนอราคาที่ไดดําเนินการมากอนจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
และอยูระหวางรอการลงนามในสัญญา หากผูเสนอราคาไมประสงคจะลงนามในสัญญา 
หรือลงนามในสัญญาแลวแตยังไมไดทํางาน  หรือยังไมไดสงมอบงานงวดแรก  
เม่ือผูเสนอราคาหรือผูรับจางมีคําขอ ก็ใหหนวยงานทางปกครองถอนการเสนอหรือ
ยกเลิกสัญญา โดยไมถือวาผูเสนอราคาหรือผูรับจางเปนผูทิ้งงาน และใหหนวยงาน 
ทางปกครองคนืหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาใหแกผูเสนอราคาหรือผูรับจางดวย  
นอกจากน้ี ยังกําหนดใหกรณีที่ไดมีการบอกเลิกสัญญาระหวางหนวยงานทางปกครอง
กับผูรับจางภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ ใหถือวาผู รับจางดังกลาวไมเปนผูทิ้งงานดวย  ดังน้ัน กรณีที่
หนวยงานทางปกครองไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางไปแลวภายในชวงระยะเวลาตามที่
มติคณะรัฐมนตรีกําหนด ผูรับจางจึงเขาขายไมถือวาเปนผูทิ้งงานเทาน้ัน แตหนวยงาน
ทางปกครองยังคงมีสิทธิเรียกใหผูรับจางชําระคาปรับจากการกอสรางงานลาชา และมีสิทธิ
ริบหลักประกันสัญญาจากผูรับจางได 
     สรุปขอเท็จจริง 
     จังหวัดพัทลุง (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด น.  
(ผูฟองคดี) ใหกอสรางโครงการหอชมธรรมชาติสัญลักษณของทะเลนอย และงานปรับปรุงภูมิทัศน
ดวยงานประตมิากรรมและสถาปตยกรรม ณ สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาทะเลนอย 
จํานวน ๒ สัญญา โดยผูฟองคดีไดนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารมอบใหแกผูถูกฟองคดี 
เพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏวาเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา  
ผูฟองคดีกอสรางงานไมแลวเสร็จตามสัญญาจางทั้งสองฉบับ ผูถูกฟองคดีจึงบอกเลิกสัญญา 
และเรียกใหผูฟองคดีชําระคาปรับ รวมทั้งริบหลักประกันสัญญาตามหนังสือค้ําประกัน 
ของธนาคารดังกลาว  ตอมา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการ
ทราบถึงมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เก่ียวกับการพิจารณาชวยเหลือ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืนที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ  
ผูฟองคดีเห็นวาตนมีสิทธิไดรับความชวยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงมีหนังสือขอให 
ผูถูกฟองคดีทบทวนการบอกเลิกสัญญาจางและขอใหไมพิจารณาใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงาน 
พรอมทั้งขอรับหลักประกันสัญญาทั้งสองฉบับคืน แตผูถูกฟองคดีไมคืนให ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาใหแกผูฟองคดี 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๓๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เร่ือง การพิจารณา
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืน ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑๓๓ มีวัตถุประสงค 
                                                            

๓๓ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ  

ภัทรประสิทธิ์) เสนอเพิ่มเติมวา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบขนสงทางรางและระบบขนสงมวลชน คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑) มอบใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณารวมกับกระทรวง
คมนาคม สํานักงบประมาณ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปรับคา K น้ัน กระทรวงการคลัง 
ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวแลว เห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการกอสราง รวม ๑๑ ขอ ดังน้ี 

 ๑. การชะลอการยกเลิกสัญญา 
 ๑.๑ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ ชะลอการยกเลิกสัญญาที่ทําไวกับทางราชการเปนเวลา 

๓๐ วัน นับแตคณะรัฐมนตรีมีมติ โดยใหยกเวนเปนกรณีพิเศษสําหรับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๗ วรรคหน่ึง และขอ ๑๓๘ และระเบียบพัสดุของหนวยงานหรือขอบังคับที่เกี่ยวของ 
ในสวนของการยกเลิกสัญญาเปนการชั่วคราวไปกอน เพื่อแกปญหาผูประกอบการขาดสภาพคลอง  ทั้งน้ี เฉพาะผูรับจางที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคานํ้ามัน ราคาเหล็กและวัสดุกอสราง ที่ปรับราคาสูงข้ึน 

 ๑.๒ หากในกรณีที่ไดมีการบอกเลิกสัญญาไปแลว สืบเน่ืองจากผูรับจางไดรับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะ
ราคานํ้ามัน ราคาเหล็กและวัสดุกอสราง ที่ปรับราคาสูงข้ึน ซ่ึงไดบอกเลิกสัญญาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ ไมถือวาเปนผูทิ้งงาน หากยังมิไดมีการดําเนินการจัดหาใหม ใหหนวยงานดําเนินการจัดหาโดยใชวิธีพิเศษ
จากผูรับจางรายเดิมกอน  ทั้งน้ี ภายใตเงื่อนไขและวงเงินตามสัญญาเดิมที่เหลืออยู หากผูรับจางรายเดิมปฏิเสธ จึงไปดําเนินการ
จัดหาใหม 

  การนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชในกรณีจัดหาโดยวิธีพิเศษจากผูรับจางรายเดิม ใหเปนไปตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดของสัญญาเดิม โดยการคํานวณคา K 
ใหนับจากวันเปดซองของสัญญาเดิม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓. ผูเสนอราคาไมมาลงนามในสัญญา หรือไมประสงคจะทํางานตอใหยกเลิกสัญญาได โดยไมถือเปนผูทิ้งงาน 
  การเสนอราคาที่ไดดําเนินการมากอน จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และอยูระหวางรอการลงนามในสัญญา  
หากผูเสนอราคาไมประสงคจะลงนามในสัญญาหรือขอตกลง หรือลงนามในสัญญาหรือขอตกลงแลวแตยังไมไดทํางาน  
หรือยังไมไดสงงานงวดแรก เม่ือผูเสนอราคาหรือผูรับจางมีคําขอ ก็ใหถอนการเสนอหรือยกเลิกสัญญา โดยไมถือวาเปนผูทิ้งงาน 
และใหคืนหลักประกันซองเสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูรับจางรายใดไดรับเงินลวงหนา
ไปแลว ก็ใหกําหนดใหคืนเงินดังกลาวกับทางราชการกอนการคืนหลักประกันสัญญา สําหรับผูที่เสนอราคาแลวไมลงนาม 
ในสัญญา และถูกยึดหลักประกันซองไวแลว ก็ไมถือวาเปนผูทิ้งงาน 
  ทั้งน้ี หากสัญญาไดมีการดําเนินงานไปแลวบางสวน ผูรับจางไมมีสิทธิไดรับคางานที่ไดทําไปแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๐. ในการขอรับความชวยเหลือตามหลักเกณฑตามขอ ๒.๑, ๒.๒, ๓, ๔.๑, ๕.๑, ๖.๑, ๗.๑ ใหผูประกอบการแจง
ความประสงคตอหนวยงานคูสัญญาเปนหนังสือภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว ลงมติวา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๒๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ํามัน  
ราคาเหล็กและวัสดุกอสรางที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยกําหนดใหกรณีที่ไดมีการบอกเลิกสัญญา
ภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ไมถือวาผูประกอบการกอสรางดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เม่ือผูฟองคดีเปนผูรับจางตามสัญญาจาง
ทั้งสองฉบับ และไดรับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ํามัน ราคาเหล็ก 
และวัสดุกอสรางที่ปรับราคาสูงขึ้น จึงไดละทิ้งงานทั้งสองสัญญา  ตอมา ผูถูกฟองคดีจึงได 
บอกเลิกสัญญาเม่ือวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนเวลาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐  
ที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด ผูฟองคดีจึงเปนผูรับจางที่อยูในเง่ือนไขของมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
อันเขาขายไมถือวาเปนผูทิ้งงาน ซ่ึงผูถูกฟองคดีก็ไดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยยุติการแจง
ใหผูฟองคดีเปนผูทิ้งงานแลว  อยางไรก็ตาม กรณีของผูฟองคดีไดมีการยกเลิกสัญญาไปแลว  
จึงไมอยูในหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน ขอ ๑ ที่ใหชะลอการยกเลิกสัญญา โดยขอ ๑.๑ 
ใหยกเวนเปนกรณีพิเศษสําหรับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๓๗ วรรคหน่ึง และขอ ๑๓๘  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี 
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและปรับผูฟองคดี พรอมทั้งริบหลักประกันสัญญาตามหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารเปนเงินทั้งสิ้น ๘๓๕,๐๐๐ บาท จึงเปนการกระทําโดยชอบตามสัญญาและไมขัด 
ตอมติคณะรัฐมนตรีขางตนแลว โดยผูฟองคดีไมอาจกลาวอางมติคณะรัฐมนตรีในสวนที่กําหนด 
ใหสวนราชการมีหนาที่ตองคืนหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาใหแกผูเสนอราคา 
หรือผูรับจางที่ไมถือวาเปนผูทิ้งงานมาใชกับกรณีของผูฟองคดีได เน่ืองจากกรณีดังกลาว 
ใชกับการเสนอราคาที่ดําเนินการมากอนจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และอยูระหวางรอ 
การลงนามในสัญญา หากผูเสนอราคาไมประสงคจะลงนามในสัญญา หรือลงนามในสัญญาแลว 
แตยังไมไดทํางาน หรือยังไมไดสงมอบงานงวดแรก เม่ือผูเสนอราคาหรือผูรับจางมีคําขอ  
ก็ใหถอนการเสนอหรือยกเลิกสัญญา โดยไมถือวาเปนผูทิ้งงาน และใหคืนหลักประกันซอง 
เสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา ซ่ึงแตกตางกับกรณีของผูฟองคดีที่มีการทํางานตามสัญญา 
ไปกอนวันที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๗) 

 

                                                                                                                                                                          
 ๓. เห็นชอบมาตรการการใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางของกระทรวงการคลังตามที่รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์) เสนอเพ่ิมเติมทั้ง ๑๑ ขอ  ทั้งน้ี ในสวนของการขยายระยะเวลาสัญญา/เพิ่มระยะเวลา
ตามที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐฯ) เสนอในขอ ๒.๑ ใหรวมถึงสัญญากอสรางที่ไดลงนามไวกับทางราชการ
กอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และไดมีการสงมอบงานงวดสุดทายแลว แตอยูภายใตระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๐ ดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๓๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน 
 

   - ผลของสัญญา 
 

    การคืนเงินคาทดแทนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่หนวยงานทางปกครอง
ไดจายใหแกเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางเกินไปจากจํานวนเน้ือที่ที่ถูกเวนคืนจริง 
 

    ในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่ ถูกเวนคืน  แมหนวยงาน 
ทางปกครองผูเวนคืนจะมิไดระบุขอความใหชัดเจนวาเงินคาทดแทนตามสัญญา 
เปนเงินคาทดแทนอาคารทั้งหลังหรือเปนเงินคาทดแทนอาคารเฉพาะสวนที่ถูกเวนคืน 
แตเม่ือพิจารณารายละเอียดเงินคาทดแทนแตละรายการแลว เห็นไดอยางชัดแจงวา 
คาทดแทนอาคารตามสัญญาดังกลาวเปนราคาคาทดแทนอาคารทั้งหลัง และเจาของ
อาคารที่ ถูกเวนคืนทราบเปนอยางดีอยูแลววาคาทดแทนตามสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยน้ัน เปนคาทดแทนอาคารทั้งหลัง มิใชเงินคาทดแทนอาคารเฉพาะสวน
ที่ถูกเวนคืน โดยไดรับเงินคาทดแทนอาคารเต็มราคาทั้งหลังไวแลว การที่เจาของอาคาร
ดังกลาวร้ือถอนเพียงสวนของอาคารที่อยูในแนวเขตเวนคืน โดยมิไดร้ือถอนอาคาร 
สวนที่อยูนอกแนวเขตเวนคืนและอาคารสวนทีเ่หลือยังคงใชงานไดตามปกติ ยอมถือไดวา
เจาของอาคารที่ถูกเวนคืนผิดสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่พิพาท จําตองคืนเงิน 
คาทดแทนอาคารสวนที่มิไดร้ือถอนใหแกหนวยงานทางปกครองผูเวนคืน 
    สรุปขอเท็จจริง 
    กรมทางหลวงชนบท (ผูฟองคดี) ในฐานะเจาหนาที่เวนคืน และผูถูกฟองคดี
ไดตกลงทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในทองที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา  
เขตราษฎรบูรณะ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร และอําเภอพระประแดง อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาและถนนตอเชื่อม
และขยายถนน ตามโครงการกอสรางถนนวงแหวนอุตสาหกรรม โดยส่ิงปลูกสรางที่ถูกเวนคืน
และพิพาทในคดีน้ีมี ๒ รายการ คือ รายการที่ ๑ อาคารหมายเลข PB ๓๓๙ เปนบานตึก ๒ ชั้น 
ถูกเวนคืนทั้งหมดหรือบางสวนเปนเงิน ๑,๑๔๓,๕๖๒ บาท และรายการที่ ๒ อาคารหมายเลข 
PB ๓๔๐ เปนโกดังตึกชั้นเดียว ถูกเวนคืนทั้งหมดหรือบางสวนเปนเงิน ๗๘๗,๘๒๘ บาท  
ผูถูกฟองคดีไดรับเงินคาทดแทนอาคารท้ังสองหลังครบถวนแลว แตตอมาผูฟองคดีไดตรวจสอบ
พบวาผูถูกฟองคดีไมไดร้ือถอนอาคารพิพาทท้ังสองหลังทั้งหมด คงร้ือถอนเพียงเฉพาะบางสวน 
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โดยอาคารสวนที่เหลือยังคงใชงานไดตามปกติ ผูฟองคดีจึงกําหนดเงินคาทดแทนอาคารทั้งสองหลัง
ใหแกผูถูกฟองคดีใหมใหถูกตองตามที่มีการร้ือถอนไปจริง โดยกําหนดเงินคาทดแทนอาคาร
หมายเลข PB ๓๓๙ ถูกเวนคืนบางสวนเปนเงินจํานวน ๓๙๗,๒๔๖.๐๑ บาท และอาคาร
หมายเลข PB ๓๔๐ ถูกเวนคืนบางสวนเปนเงินจํานวน ๒๔๔,๐๑๘.๒๗ บาท รวมเปนเงิน
จํานวน ๖๔๑,๒๖๔.๒๘ บาท เม่ือผูถูกฟองคดีรับเงินคาทดแทนอาคารท้ังสองหลังไปแลว 
เปนเ งินจํานวน  ๑ ,๙๓๑ ,๓๙๐  บาท  ผูถูกฟองคดีจึงรับเ งินคาทดแทนเกินไปจํานวน 
๑,๒๙๐,๑๒๕.๗๒ บาท ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีนําเงินคาทดแทนสวนที่รับเกินไป
ดังกลาวมาคืนแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีเพิกเฉยเน่ืองจากเห็นวาคาทดแทนสิ่งปลูกสราง 
ที่กําหนดไวในสัญญาเปนคาทดแทนเฉพาะสวนที่อยูในแนวเขตเวนคืน มิใชคาทดแทนอาคารทั้งหลัง 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชําระเงินดังกลาวคืน
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา อาคารหมายเลข PB ๓๓๙ บานตึกสองชั้น 
มีพ้ืนที่ใชสอยรวม ๑๙๒ ตารางเมตร ถูกเวนคืน ๖๔ ตารางเมตร สําหรับอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ 
เปนโกดังตึกชั้นเดียว มีพ้ืนที่ใชสอย ๑๙๐.๔๖ ตารางเมตร ถูกเวนคืน ๓๖ ตารางเมตร ซ่ึงบัญชี
กําหนดราคาเบ้ืองตนและจํานวนเงินคาทดแทนอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสราง ไมยืนตนพืชผล
และอ่ืน ๆ ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฯ ซ่ึงพ้ืนที่ที่อาคารพิพาทตั้งอยูระบุวา อาคาร
หมายเลข PB ๓๓๙ บานตึกสองชั้น คิดคาทดแทนสิ่งปลูกสราง ๔,๕๐๕.๐๔ บาท ตอตารางเมตร 
พ้ืนที่รวม ๑๙๒ ตารางเมตร เปนเงิน ๘๖๔,๙๖๗.๖๘ บาท บวกคาเสียโอกาสอีกรอยละ ๒๐  
ของคาทดแทนสิ่งปลูกสรางคิดเปนเงิน ๑๗๒,๙๙๓.๕๓ บาท เปนเงินคาทดแทนอาคาร 
๑,๐๓๗,๙๖๑.๒๒ บาท บวกคาร้ือถอนและคาขนยายสิ่งปลูกสราง ๑๐๕,๖๐๐ บาท เปนเงิน 
คาทดแทนส่ิงปลูกสรางอาคารหมายเลข PB ๓๓๙ ทั้งสิ้น ๑,๑๔๓,๕๖๒ บาท และอาคาร
หมายเลข PB ๓๔๐ โกดังตึกชั้นเดียว คิดคาทดแทนสิ่งปลูกสราง ๒,๙๘๘.๗๑ บาท ตอตารางเมตร 
พ้ืนที่รวม ๑๙๐.๔๖ ตารางเมตร เปนเงิน ๕๖๙,๒๒๙.๗๑ บาท บวกคาเสียโอกาสอีกรอยละ ๒๐ 
เปนเงิน ๑๑๓,๘๔๕.๙๔ บาท เปนเงินคาทดแทน ๖๘๓,๐๗๕.๖๕ บาท บวกคาร้ือถอนและคาขนยาย
สิ่งปลูกสราง ๑๐๔,๗๕๓ บาท รวมเปนเงินคาทดแทนสิ่งปลูกสรางอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ 
ทั้งสิ้น ๗๘๗,๘๒๘ บาท โดยบัญชีราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสรางของคณะกรรมการกําหนด 
ราคาเบื้องตนดังกลาวมีราคาตรงกับในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนฉบับพิพาท  
ดังน้ัน แมสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะมีขอความวาถูกเวนคืนบางสวนหรือทั้งหมด 
โดยมิไดระบุใหชัดเจนวาเปนเงินคาทดแทนอาคารทั้งหลัง ไมใชเงินคาทดแทนอาคารเฉพาะสวน 
ที่ถูกเวนคืนเทาน้ันก็ตาม แตกรณีเห็นไดอยางชัดแจงวา คาทดแทนอาคารส่ิงปลูกสรางตามสัญญา
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ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนราคาคาทดแทนอาคารท้ังหลัง โดยผูถูกฟองคดีทราบ 
เปนอยางดีอยูแลววา คาทดแทนตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนคาทดแทน
อาคารทั้งหลัง และรับเงินคาทดแทนอาคารพิพาทเต็มราคาทั้งสองหลังไวแลว ผูถูกฟองคดี 
จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญา คือ ตองรื้อถอนอาคารพิพาทท้ังสองหลัง มิใชร้ือถอนเฉพาะสวน
ที่อยูในแนวเขตเวนคืนเทาน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีร้ือถอนเฉพาะสวนของอาคารที่อยูในแนวเขต
เวนคืนโดยมิไดร้ือถอนอาคารสวนที่อยูนอกแนวเขตเวนคืน และอาคารสวนที่เหลือยังสามารถ 
ใชงานไดตามปกติ จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีผิดสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงชอบที่จะเรียกใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาทดแทนอาคารสวนที่ผูถูกฟองคดี
มิไดร้ือถอนใหแกผูฟองคดี  นอกจากน้ี ตามสัญญาโอนบัญชีเงินฝากใหแกผูถูกฟองคดีเปนเงิน
คาทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางสวนที่เหลืออีกรอยละ ๒๕ กําหนดวา หากมีการคลาดเคลื่อน
ในจํานวนทรัพยสินที่ถูกเวนคืน ผูโอนและผูรับโอนตกลงยินยอมจายเงินและรับเงินคาทดแทน
ตามจํานวนทรัพยสินที่ถูกเวนคืนตามความเปนจริง หรือหากปรากฏในภายหนาวาทรัพยสิน
ดังกลาวไมถูกเวนคืน ผูรับโอนยินยอมคืนเงินคาทดแทนที่รับไปจากผูฟองคดีทันทีโดยมิตอง
ทวงถาม  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาทดแทนที่ไดรับเกินไป
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว ซ่ึงผูถูกฟองคดีมิไดโตแยงคัดคานจํานวนเงิน
คาทดแทนที่ผูฟองคดีเรียกใหชําระคืน ถือวายอมรับในจํานวนเงินคาทดแทนขางตน แตเม่ือ 
ครบกําหนดชําระเงินดังกลาวแลวผูถูกฟองคดีไมชําระ จึงตกเปนผูผิดนัดชําระหน้ีตองรับผิด 
ในดอกเบี้ยผิดนัดดังกลาวดวย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน 
๑,๒๙๐,๑๒๕.๗๒ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ผิดนัด 
เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ แตดอกเบี้ยจนถึงวันฟองตองไมเกินจํานวน ๓๓,๔๐๑.๘๖ บาท 
ตามคําขอของผูฟองคดี โดยใหชําระใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓/๒๕๕๗) 
 

 ๑.๔ สัญญาแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  ๑.๔.๑ การเกิดสัญญา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๑.๔.๒ ผลของสัญญา 
 

   ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ 
 

 ๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ 
 

  ๒.๑.๑ สัญญาเก่ียวกับการศึกษา 
 

   ๑) การเกิดสัญญา 
 

    ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

   ๒) ผลของสัญญา 
 

    (๑) การเลิกสัญญา 
 

     ขอสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาที่กําหนดวา เม่ือสําเร็จ
การศึกษาตามสัญญาแลวผูรับทุนตองยินยอมเขารับราชการหรือทํางานในหนวยงาน
ของผูใหทุนหรือหนวยงานอ่ืนตามที่ผูใหทุนกําหนด เปนเพียงขอสัญญาที่แสดงใหเห็นถึง
สิทธิของผูใหทุนที่จะพิจารณารับหรือไมรับผูรับทุนเขาทํางานในหนวยงานขางตน
หรือไมก็ได การไมรับผูรับทุนเขาทํางานในตําแหนงอาจารยตามที่ผู รับทุนรองขอ 
จึงไมเปนการผิดสัญญา  อยางไรก็ตาม การที่ผูรับทุนไดไปรายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุ
เปนพนักงานตําแหนงอาจารยในหนวยงานของผูใหทุนภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 
แตผูใหทุนไมรับผูรับทุนเขาเปนพนักงานดวยเหตุเก่ียวกับผลการศึกษา ถือเปนกรณีที่
ผูรับทุนขอปฏิบัติการชําระหน้ีตามสัญญาแลว แตผูใหทุนไมจัดใหผูรับทุนในฐานะลูกหน้ี
เขาทํางานเพื่อชําระหน้ีตามเงื่อนไขของสัญญา ยอมมีผลทําใหผูรับทุนหลุดพนจาก 
ความรับผิดและขอผูกพันตามสัญญาดังกลาว อันเปนกรณีสัญญาเลิกกันโดยปริยาย 
คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหน่ึงไดกลับคืนสูฐานะเดิม โดยแตละฝายจะเรียกรอง
คาเสียหายจากกันไมได 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เดิมผูฟองคดีเปนอาจารยพิเศษของสถาบันราชภัฏลําปาง (เดิม) 
แตภายหลังจากไดรับคัดเลือกใหไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารยวิทยาเขต
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๔ จึงไดลาออกจากการเปนอาจารยพิเศษดังกลาว  
และเขาทําสัญญาการรับเงินอุดหนุนการศึกษากับสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม)  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๔๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูรับมอบอํานาจ เพ่ือศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ตอมา  
เม่ือผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาก็ไดไปรายงานตัวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
เพื่อขอเขาปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญา แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีมติไมอนุมัติใหจาง 
ผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย โดยใหเหตุผลวา สาขาวิชาที่ผูฟองคดี
สําเร็จมาในระดับปริญญาโทไมตรงกับสาขาวิชาที่โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ศูนยลําปางเปดสอน ประกอบกับผลการเรียนของผูฟองคดีในระดับปริญญาตรีในวิชาที่ไดรับ
มอบหมายใหสอนไดเพียงเกรด C  อีกทั้ง ผูฟองคดีไมมีความรูความสามารถพิเศษที่เดนชัด 
หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีจะนํามาเปนขอยกเวนผลการศึกษาได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
รับผูฟองคดีเขาทํางานตามสัญญา รวมทั้งขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรับผิดชดใชคาเสียหาย 
จากการผิดสัญญาดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยท่ีสัญญาพิพาทมีลักษณะเปนสัญญาเพ่ือประโยชนของ
บุคคลภายนอกซ่ึงก็คือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๓๗๔๓๔ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดเปนผูดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ นับตั้งแตประกาศ 
รับสมัครผูรับทุน การพิจารณาคัดเลือกผูรับทุน การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ของผูรับทุน 
รวมทั้งสถานที่ที่ผูรับทุนจะตองกลับมาทํางานชดใชทุน ยอมถือเปนการเขาถือเอาประโยชน 
จากสัญญาดังกลาว จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนคูสัญญาในการทําสัญญาพิพาทกับผูฟองคดี 
     เม่ือพิจารณาขอกําหนดในสัญญาทุนซึ่งกําหนดไวมีสาระสําคัญวา 
เม่ือสําเร็จการศึกษาตามสัญญาน้ีแลว ผู รับทุนตองยินยอมเขารับราชการหรือทํางานใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จังหวัดลําปาง หรือหนวยงานอ่ืนตามที่ผูใหทุนกําหนด เปนระยะเวลา
เทากับระยะเวลาที่ผูไดรับทุนอุดหนุนตามสัญญาน้ี ถาผูรับทุนไมยอมรับราชการหรือทํางาน
ชดใชทุนตามที่กลาวมาแลว ผูรับทุนยินยอมชดใชทุนทั้งหมดพรอมชําระเบี้ยปรับอีกหน่ึงเทา 
ของเงินที่ตองชดใชคืนแลว เห็นวา ขอกําหนดในสัญญาดังกลาวไมไดกําหนดบังคับให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตองรับผูฟองคดีเขาทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง แตอยางใด 

                                                            
๓๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา ๓๗๔ ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหน้ีแกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคลภายนอก 
มีสิทธิจะเรียกชําระหน้ีจากลูกหน้ีโดยตรงได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๒๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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แตเปนสิทธิของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณารับหรือไมรับผูฟองคดีเขาทํางานในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง หรือหนวยงานอ่ืนตามที่ผูใหทุนกําหนดไวก็ได การไมรับผูฟองคดี 
เขาทํางานในตําแหนงอาจารยตามที่ผูฟองคดีรองขอจึงไมเปนการผิดสัญญา  อยางไรก็ตาม  
การที่ผูฟองคดีไดไปรายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเปนพนักงานในตําแหนงอาจารยตอผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติไมรับ 
ผูฟองคดีเขาเปนพนักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนกรณีที่ผูฟองคดีไดรองขอเขาทํางาน 
เพ่ือชดใชทุนอันเปนการขอปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาแลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมจัดให 
ผูฟองคดีในฐานะลูกหน้ีเขาทํางานเพื่อชําระหน้ีตามเง่ือนไขของสัญญา จึงยอมมีผลทําใหผูฟองคดี
หลุดพนจากความรับผิดและขอผูกพันตามสัญญาดังกลาว โดยไมตองทํางานชดใชทุน 
หรือชําระคาปรับฐานผิดสัญญาอีกตอไป พฤติการณของคูกรณีทั้งสองฝายในคดีน้ียอมมีผล 
ทําใหสัญญาพิพาทไมมีผลใชบังคับตอไป และถือวาเปนการเลิกสัญญาโดยปริยาย คูสัญญา 
แตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะเดิม และแตละฝายจะเรียกรองคาเสียหาย 
จากกันไมไดตามมาตรา ๓๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูฟองคดีจึงไมอาจ 
เรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๙/๒๕๕๕) 
 

    (๒) การชําระคืนเงินที่ไดรับไปตามสัญญา 
 

     ในกรณีที่ขาราชการยื่นขออนุมัติลาศึกษาโดยไมไดระบุวา 
ขอลาศึกษาตอโดยไมรับเงินเดือนระหวางลา ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวา หนวยงาน 
ทางปกครองตนสังกัดไดอนุมัติใหขาราชการดังกลาวลาศึกษาตั้งแตวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๔๒ และไดมีการนําเงินเดือนโอนเขาบัญชีธนาคารของขาราชการดังกลาวตั้งแต
เดือนกันยายน ๒๕๔๒ จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ กรณีถือไดวาขาราชการดังกลาวไดรับ
อนุมัติใหลาศึกษาตอโดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลาแลว แมจะปรากฏขอเท็จจริงวา 
ในเวลาตอมาหนวยงานตนสังกัดจะมีหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจงการอนุมัติ 
ใหขาราชการดังกลาวลาศึกษาตอโดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลาอีกครั้ง ก็เปนเพียง
การยืนยันตามคําสั่งที่ไดอนุมัติไวเดิมเทาน้ัน  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูลาศึกษาตอ
ดังกลาวประพฤติผิดสัญญาดวยการลาออกจากราชการในระหวางที่ยังศึกษาไมสําเร็จ
ตามสัญญา จึงตองรับผิดชดใชเงินเดือนที่ไดรับไปในระหวางลาศึกษาพรอมเบ้ียปรับ
ตามสัญญาใหแกหนวยงานทางปกครอง 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๔๕ 
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     สรุปขอเท็จจริง 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (ผูฟองคดี)  
อนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดวยทุนสวนตัว (ทุนประเภท ๒) มีกําหนด ๓ ป ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒ 
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลา  ตอมา ในระหวางลาศึกษา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืน และผูฟองคดีอนุญาต 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ เปนตนไป  หลังจากนั้น 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชเงินเดือนที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดรับไประหวางศึกษาตอจนถึงวันที่การลาออกจากราชการมีผล พรอมเบี้ยปรับอีกสองเทา
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๑๙,๕๐๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือทวงถาม ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองไดรับหนังสือแจงดังกลาวแลวแตมิไดนําเงินไปชําระใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน
จํานวนขางตนพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอลาออกจากราชการเพื่อไป
ประกอบอาชีพอ่ืน และผูฟองคดีอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงตกเปนผูผิดสัญญา และตองชดใชเงินเดือนที่ได รับคืนใหแกผูฟองคดีพรอมเบี้ยปรับ 
จํานวนสองเทาของจํานวนเงินดังกลาวตามที่กําหนดในสัญญา คิดเปนเงิน ๓๑๙,๕๐๐ บาท 
พรอมดอกเบี้ยผิดนัดจํานวน ๖๑,๓๑๗.๗๓ บาท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชดใชเงินใหแก 
ผูฟองคดีรวมเปนเงิน ๓๘๐,๘๑๗.๗๓ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป จากตนเงิน
จํานวน ๓๑๙ ,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตองรวมกันหรือแทนกันกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินพรอมดอกเบี้ยดังกลาวใหแกผูฟองคดีดวย 
ในฐานะผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
     สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองอุทธรณวา ผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ไมทราบมากอนวาผูฟองคดีมีคําสั่งอนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาศึกษาตอโดยไดรับเงินเดือนเต็ม
ระหวางลา เน่ืองจากคําสั่งอนุมัติดังกลาวออกมาภายหลังจากวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ
ลาออกจากราชการแลว น้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๒ ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ดวยทุนสวนตัว แตในหนังสือฉบับดังกลาวมิไดระบุวาขอลาศึกษาตอโดยไมรับเงินเดือนระหวาง
ลาศึกษา และตอมากองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษยมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๔๒ แจงใหคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมซึ่งเปนตนสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวา 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาศึกษานับแตวันไปศึกษาตามมาตรา ๓๓๓๕  
แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และในวันเดียวกัน ผูฟองคดีโดยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
ไดลงนามอนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด  
๑ ปกอน เพ่ือดูผลการศึกษา การที่ผูฟองคดีนําเงินเดือนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โอนเขาบัญชีธนาคาร
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๔๒ จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ กรณีจึงถือไดวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอโดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลาแลว แมวาตอมา 
ผูฟองคดีจะไดมีคําสั่งลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ อนุมัติใหผูถูกฟองคดีลาศึกษาตอโดยไดรับ
เงินเดือนเต็มระหวางลาอีกคร้ังหนึ่ง ก็เปนเพียงการยืนยันตามคําส่ังที่ไดอนุมัติไวเดิมเทาน้ัน  
อีกทั้ง พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันฯ 
เปนกฎหมายที่มีขอกําหนดเก่ียวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษาหรือฝกอบรมที่ใชบังคับ
อยูในวันทําสัญญาพิพาท จึงเปนเรื่องที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองศึกษาหาขอมูลเพ่ือทําความเขาใจ
และปฏิบัติใหถูกตองกอนการเดินทางไปศึกษาตอตามสัญญาพิพาท  ดังน้ัน เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดใหสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษาหรือฝกอบรม
ทั้งที่ใชอยูในวันทําสัญญาน้ีและที่จะมีประกาศใชขึ้นใหม และจะถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ดังกลาวน้ัน เปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนขาราชการในสังกัด 
ผูฟองคดี และเปนผูขออนุมัติลาศึกษาตอ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีหนาที่ที่จะตองติดตามผล 
การพิจารณาของผูฟองคดีวาจะมีคําส่ังตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อยางไรดวย ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาดังกลาวได  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกัน
หรือแทนกันชําระเงินใหแกผูฟองคดีจํานวน ๓๘๐,๘๑๗.๗๓ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๓๑๙,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จ โดยใหชําระเงินใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๙/๒๕๕๖) 
 
 
 
 

                                                            
๓๕ พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๓๓ ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ใหไดรับเงินเดือน 

ในระหวางลาไมเกินส่ีป นับแตวันไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ 
 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลา เห็นสมควรใหขาราชการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัยเกินส่ีป ก็ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาได  แตทั้งน้ี เม่ือรวมทั้งส้ินจะตองไมเกินหกป  
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     วัตถุ สําคัญในการชําระหน้ีตามสัญญารับเงินอุดหนุน
การศึกษาคือการที่ผูรับเงินอุดหนุนการศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับ
อนุมัติใหไปศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในหนวยงานของผูใหเงินอุดหนุนการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา  ดังน้ัน กรณีที่ผูรับทุนอุดหนุนการศึกษาไมสําเร็จ
การศึกษาตามสัญญา แมจะผานการประเมินผลการเรียนไปแลวคร่ึงหน่ึงของจํานวนวชิา
ทั้งหมด และยังคงปฏิบัติหนาที่ในสถาบันการศึกษาของผูใหทุนอุดหนุนการศึกษา  
ก็ไมถือเปนการชําระหน้ีตามสัญญาบางสวนแตประการใด กรณีถือเปนการผิดสัญญา 
รับเงินอุดหนุนการศึกษา ผูรับทุนอุดหนุนการศึกษาจึงตองชําระเงินที่ไดรับไปตามสัญญา
คืนใหแกหนวยงานผูใหเงินอุดหนุนดังกลาว 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผู ถู กฟ องค ดีที่  ๑  ทํ า สัญญา รับ เ งิน อุดหนุนการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผูฟองคดี) เพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
สาขาวิชา Quality Management ตามโครงการความรวมมือของสถาบันการศึกษา University 
of Wolverhampton โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงตามสัญญา
รับเงินอุดหนุนการศึกษาดังกลาวกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองสงหลักฐานการลงทะเบียนเรียน
และหลักฐานแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียนใหแกผูฟองคดี หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมปฏิบัติตาม 
ผูฟองคดีมีสิทธิงดใหทุนอุดหนุน และผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชเงินคืนเปนจํานวนเทากับ 
เงินทั้งหมดที่ไดรับไป ปรากฏวาในระหวางการศึกษาตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ 
ถึงผูจัดการกองทุนรายงานผลการศึกษาวาตนไดเรียนวิชาในระดับปริญญาโทสําเร็จแลวจํานวน 
๔ วิชา จากที่หลักสูตรกําหนดไว ๘ วิชา สวนอีก ๔ วิชา อยูระหวางการปรับแกเพ่ือสงมหาวิทยาลัย 
และการลงทะเบียนวิทยานิพนธจะเริ่มหลังจากผานทั้ง ๘ วิชาแลว ผูฟองคดีจึงไดเบิกจาย
คาลงทะเบียนและเงินเหมาจายสนับสนุนการศึกษาเปนเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๑๕๐ บาท ใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําหรับวิทยานิพนธน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมไดขออนุมัติเบิกจาย  หลังจากนั้น 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดรายงานผลการเรียนหรือผลการลงทะเบียนใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รายงานผลการศึกษาอีกหลายครั้ง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เพิกเฉยจนลวงพนระยะเวลาตามหลักสูตร ผูฟองคดีโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บุคลากรจึงมีมติวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา เน่ืองจากไมรายงาน
ผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษาตามที่กําหนดในสัญญา ผูฟองคดีจึงของดใหเงินอุดหนุน
การศึกษา และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินอุดหนุนการศึกษาเทากับจํานวนเงินที่ไดรับไป 
โดยทันทีที่ไดรับหนังสือทวงถามจากผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดรับหนังสือทวงถาม 
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ดังกลาวแลว แตเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินตามสัญญาใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     การท่ีผูฟองคดีอนุมัติเงินอุดหนุนการศึกษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไปศึกษาตอ โดยมีขอตกลงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองปฏิบัติงาน  
ณ สถาบันการศึกษาของผูฟองคดีติดตอกันเปนระยะเวลาหนึ่ง ก็เพ่ือตองการพัฒนาบุคลากร 
ในหนวยงานของตนใหมีความรูความสามารถในหลักสูตรที่อนุมัติใหไปศึกษา และไดบุคลากร
ดังกลาวกลับมาปฏิบัติงานในหนวยงานของตน การศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติ
ใหไปศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในหนวยงานของผูใหเงินอุดหนุนการศึกษาตามระยะเวลา 
ที่กําหนดในสัญญาจึงถือเปนวัตถุสําคัญในการชําระหน้ีตามสัญญา  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวา
ภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเงินอุดหนุนการศึกษาไปแลวเปนเงิน ๓๕๖,๑๕๐ บาท  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรายงานผลการศึกษาใหผูฟองคดีทราบเพียงคร้ังเดียว หลังจากน้ันก็มิได
รายงานผลการศึกษาใหผูฟองคดีทราบอีกเลย แมตอมาผูฟองคดีจะไดมีหนังสือทวงถาม 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการดังกลาวอีกหลายครั้ง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย 
ไมดําเนินการรายงานผลการศึกษาใหผูฟองคดีทราบ กรณีจึงถือไดวาเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๒ 
ของสัญญาพิพาท ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดไวในสัญญา การที่ผูฟองคดี 
มีหนังสือแจงงดใหเงินอุดหนุนการศึกษาแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการกระทําโดยชอบ 
ตามขอสัญญารับเงินอุดหนุนการศึกษาแลว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผานการประเมินผลการเรียน
ระดับปริญญาโทไปแลวจํานวน  ๔ วิชา  จากท้ังหมด  ๘ วิชา  และยังคงปฏิบัติหนาที่ 
ในสถาบันการศึกษาของผูฟองคดีอยูน้ัน ไมถือเปนขอที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะยกขึ้นกลาวอางวา
เปนการชําระหน้ีบางสวนแลวได  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันรับผิด
ชดใชเงินจํานวน ๓๕๖,๒๖๗.๐๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๒ ตอป ของตนเงิน
จํานวน ๓๕๖,๑๕๐ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยให
ชําระใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๘๖/๒๕๕๖) 
 

    (๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา 
 

     การกําหนดเบี้ยปรับไวในสัญญาการรับทุนรัฐบาลก็เพื่อ 
เปนการบังคับและลงโทษผูรับทุนที่ไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว  ดังน้ัน หากปรากฏวา 
ผูรับทุนไดกลับมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานชดใชทุนแลว แตดวยปญหาสุขภาพจิต 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๔๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีอาการของโรคซึมเศรา ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยไดรับการรับรองจากแพทย 
กับทั้งหนวยงานทางปกครองผูใหทุนก็มีคําสั่งอนุญาตใหผูรับทุนดังกลาวพักรักษาตัว 
ไมตองปฏิบัติราชการชดใชทุนเปนการชั่วคราว และไมปรากฏวาผูรับทุนไมกลับมา 
รับราชการเน่ืองจากไปทํางานที่อ่ืน พฤติการณดังกลาวถือเปนเหตุอันสมควรที่ศาลจะลด
จํานวนเบ้ียปรับตามสัญญาลงจากสองเทาเหลือเพียงหนึ่งเทาใหแกผูรับทุน 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน) เพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศ กับกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ผูฟองคดี) เพ่ือไปศึกษาในสาขาคอมพิวเตอรซอฟทแวร ระดับปริญญาตรี-โท-เอก 
ณ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือแจง
มติ ก.พ. ที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยุติการศึกษาภายหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
และใหเดินทางกลับประเทศไทย เน่ืองจากพิจารณาแลวเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดใชเวลา 
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท มากกวา ๑๑ ป แตยังไมสําเร็จปริญญาโท เวลาที่เหลืออยู 
ตามสัญญาไมเพียงพอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ศึกษาจนสําเร็จปริญญาเอก  ตอมา ภายหลังจาก
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเดินทางกลับประเทศไทยและรายงานตัว
กับผูฟองคดี พรอมยื่นเรื่องอุทธรณขอศึกษาตอระดับปริญญาเอกดวยทุนสวนตัว ผูฟองคดี
พิจารณาแลวไมอนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ศึกษาระดับปริญญาเอกดวยทุนสวนตัว แตให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รายงานตัวปฏิบัติงานชดใชทุน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดวยวุฒิปริญญาโท แตโดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอาการของโรคซึมเศรา และแพทยมีความเห็นวา
ยังไมพรอมที่จะทํางาน สมควรไดรับการรักษาตัวสักระยะหนึ่ง ผูฟองคดีจึงอนุมัติใหชะลอ 
การปฏิบัติงานชดใชทุนตามความเห็นแพทยเพ่ือรักษาตัวเปนเวลา ๖ เดือน ๙ วัน และไมขัดของ
ที่จะใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไปรักษาสุขภาพจิตที่ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึงครอบครัว
พํานักอยู ภายใตเง่ือนไขวา ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รายงานผลการรักษาใหผูฟองคดีทราบทุก ๓ เดือน 
แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมรายงานผลการรักษาตัวใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด ผูฟองคดี
จึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรายงานตัวเขาปฏิบัติงานชดใชทุน
ภายใน ๒๐ วัน ภายหลังจากไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือไดรับหนังสือดังกลาวแลว 
ไมไดเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุน ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ชดใชหน้ีทุนการศึกษาพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา ผูถูกฟองคดีทั้งสามไดรับหนังสือดังกลาว 
แตไมไดนําเงินมาชําระใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันหรือแทนกันชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาใหแกผูฟองคดี 



 
 
๑๒๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพักรักษาตัวครบกําหนดระยะเวลาแลว 
แตไมกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานชดใชทุน ยอมเปนการผิดสัญญาและตองรับผิดชดใชทุน
พรอมเบ้ียปรับตามสัญญาใหแกผูฟองคดี แตโดยท่ีขอ ๑๐ วรรคสาม ของสัญญาทุนพิพาท 
กําหนดใหเปนดุลพินิจของ ก.พ. และกระทรวงการคลังในการพิจารณา หากเห็นวาอาการ
เจ็บปวยทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจหรือไมเหมาะสมที่จะรับราชการแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
อาจไมตองรับผิดชดใชทุนรัฐบาลกับใชเงินอีกสองเทาของจํานวนทุนรัฐบาลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดรับไปก็ได แตคดีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นเรื่องให ก.พ. ผูรับสัญญา
และกระทรวงการคลังพิจารณาอาการปวยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามขอสัญญาที่ใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ กระทําได  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา  
อยางไรก็ตาม หากจํานวนเบี้ยปรับที่กําหนดไวในสัญญาเปนจํานวนสูงเกินสวน ศาลจะลด 
เบี้ยปรับดังกลาวลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย เม่ือความปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกลับมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน
ชดใชทุนแลว แตดวยปญหาสุขภาพจิต มีอาการของโรคซึมเศรา ซ่ึงเปนปญหาไมพรอมจะทํางาน
ตามที่ผูฟองคดีไดอนุญาตใหพักรักษาตัว ทั้งไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมกลับมา
รับราชการเนื่องจากไปทํางานที่อ่ืน การที่จะใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชําระเบี้ยปรับเปนเงิน
อีกสองเทาของจํานวนทุนรัฐบาล ก็จะเปนการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดสูงเกินสวนความรับผิด 
จึงมีเหตุอันสมควรที่จะลดเบี้ยปรับลงเปนจํานวนพอสมควรได จึงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิด
ชําระเบี้ยปรับเปนเงินเพียงหนึ่งเทาของจํานวนทุนรัฐบาลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับไป คิดเปนเงิน 
๖๔,๕๙๕.๒๘ บาท กับอีก ๒๘๘,๖๑๐.๒๒ ยูโร พรอมดอกเบี้ยผิดนัดเปนเงิน ๕๑๗.๖๔ บาท  
กับอีก ๒,๓๑๒.๘๓ ยูโร โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตองรวมกันกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ชดใชเงินทุนพรอมเบี้ยปรับจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดีดวย ในฐานะผูค้ําประกัน 
     สําหรับเหตุผลที่ศาลคิดคํานวณเงินคาใชจายที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
รับไปเปนเงินสกุลยูโรนั้น เน่ืองจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดเปลี่ยนจากเงินสกุล
มารคเยอรมันเปนเงินสกุลยูโร  ดังนั้น การคิดคํานวณเงินจํานวนดังกลาวจึงตองเปลี่ยนมาเปน
เงินสกุลยูโร และหากชําระเปนเงินไทย ก็ใหเปลี่ยนเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่  
และในเวลาที่ใชเงิน ตามความในมาตรา ๑๙๖๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

                                                            
๓๖ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 มาตรา ๑๙๖ ถาหน้ีเงินไดแสดงไวเปนเงินตางประเทศ ทานวาจะสงใชเปนเงินไทยก็ได 
 การเปลี่ยนเงินน้ี ใหคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใชเงิน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๕๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันชดใชเงินพรอมดอกเบี้ยตามที่ไดวินิจฉัยไวขางตนใหแก
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๒/๒๕๕๖) 
 

     การที่ผูลาศึกษาจะตองชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษาหรือไม 
ไมใชสาระสําคัญของนิติกรรมการลาออกจากราชการ แตเปนภาระผูกพันตามสัญญา 
ลาศึกษาอันเปนหนาที่ตามสัญญาซึ่งเกิดข้ึนหลังจากที่ผูลาศึกษาไดรับอนุญาตใหลาออก
จากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุน  ดังน้ัน กรณีที่ผูลาศึกษา
ไดขอลาออกจากราชการดวยใจสมัคร โดยไมไดสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญ 
แหงนิติกรรมการลาออกจากราชการ แมจะปรากฏวากอนการลาออกนั้น เจาหนาที่ 
ของหนวยงานทางปกครองตนสังกัดไดใหการรับรองวาผูลาศึกษาไมมีขอผูกพัน 
ตามสัญญาลาศึกษาแลวก็ตาม ซึ่งการใหคํารับรองนั้นแมจะถือเปนความผิดพลาด 
และบกพรองของหนวยงานทางปกครองตนสังกัด แตก็ไมถึงขนาดที่ทําใหคําสั่งอนุญาต
ใหผูลาศึกษาลาออกจากราชการเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย การลาออกจากราชการ
ดังกลาวจึงไมเปนโมฆะ 
     อยางไรก็ตาม แมการที่ผูลาศึกษาไดขอลาออกจากราชการ
กอนครบระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุน จะถือเปนกรณีประพฤติผิดสัญญา จําตอง
ชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาใหแกหนวยงานทางปกครองผูใหทุนก็ตาม  
แตความผิดพลาดและบกพรองอยางสําคัญในการตรวจสอบภาระผูกพันของผูลาศึกษา
ตามสัญญาของหนวยงานทางปกครองตนสังกัด  ถือเปนเหตุใหนํามาพิจารณา 
ลดจํานวนเบี้ยปรับที่ผูลาศึกษาจะตองรับผิดได ซึ่งเม่ือพิเคราะหทางไดเสียของคูสัญญา 
ทั้งสองฝายแลว เห็นควรใหผูลาศึกษาชําระเบี้ยปรับเพียงรอยละ ๒๐ ของจํานวนเบ้ียปรับ
ที่จะตองชดใชตามสัญญา 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม 
ณ ตางประเทศ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผูฟองคดี) จํานวน ๒ ฉบับ โดยมีขอสัญญา
กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองปฏิบัติราชการชดใชทุนเปนระยะเวลา ๒ เทา ปรากฏวา
ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาไดกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญา  
แตตอมาไดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ซ่ึงเจาหนาที่ของผูฟองคดีไดทําความเห็นเสนอ 
ตอผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเคยถูกสอบสวนวินัยและขอลาออกจากราชการลวงหนา 
ไมนอยกวา ๓๐ วัน รวมทั้งไมมีขอผูกพันเก่ียวกับการชดใชทุนใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงสั่งการ
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ใหรอการตัดสินใจของผูถูกฟองคดีที่ ๑ อีกคร้ัง  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยื่นหนังสือ 
ถึงผูฟองคดีเพ่ือยืนยันการขอลาออกจากราชการ ซ่ึงเจาหนาที่ของผูฟองคดีไดทําความเห็น 
เชนเดิมเสนอตอผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงพิจารณาอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ  
หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางขอใหจายเงินบํานาญปกติใหแกผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ แตกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจงวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบ 
ตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ในฐานะผูค้ําประกันชดใชทุนและเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษาดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมไดชดใชทุนใหแกผูฟองคดีโดยไดขอกลับเขารับราชการเพื่อชดใชทุนตามเดิม ผูฟองคดีจึงมีคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับเขารับราชการไดตามคําขอ แตตอมาไดมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังบรรจุ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับเขารับราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอใหผูฟองคดี
เพิกถอนคําสั่งอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ แตผูฟองคดีปฏิเสธโดยเห็นวา 
ไมมีเหตุผลอันสมควรที่ผูฟองคดีจะเพิกถอนคําสั่งอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการได 
และไดนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสามรวมกันหรือแทนกัน
ชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษาใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยวา คําสั่งของผูฟองคดีที่อนุญาตให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการเปนโมฆะหรือไม  เห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากราชการและผูฟองคดีมีคําส่ังอนุญาตน้ัน เปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย
และเปนไปดวยใจสมัคร โดยไมประสงคจะรับราชการตอไป อันเปนการระงับสิทธิและหนาที่ 
ของการเปนขาราชการ กรณีจึงเปนนิติกรรมตามมาตรา ๑๔๙๓๗ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรม 
กลาวคือ ไมไดสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมวาไมใชการลาออก ไมไดสําคัญผิดในตัวบุคคล
ซ่ึงเปนคูกรณีแหงนิติกรรมวาผูรับหนังสือลาออกไมใชผูฟองคดีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา และไมได
สําคัญผิดในทรัพยสินซึ่งเปนวัตถุแหงนิติกรรม รวมทั้งไมไดสําคัญผิดในสาระสําคัญอ่ืน 
ตามมาตรา ๑๕๖ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชทุน
ตามสัญญาลาศึกษาหรือไม ไมใชสาระสําคัญของนิติกรรมการลาออกจากราชการ เปนแตเพียง
ภาระผูกพันอันเปนหนาที่ตามสัญญาลาศึกษา ซ่ึงหนาที่ดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
                                                            

๓๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๔๙ นิติกรรม หมายความวา การใด ๆ อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรง 

ตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 
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ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการแลว การลาออกจากราชการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมเปน
โมฆะแตอยางใด 
     กรณีมีประเด็นตองพิจารณาตอไปวา คําส่ังของผูฟองคดีที่อนุญาต
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการมีความไมชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนหรือไม เห็นวา 
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประสงคจะขอลาออกจากราชการ ยอมตองใชความระมัดระวังในการตรวจสอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใชทุนอยางละเอียดรอบคอบกอนที่จะขอลาออกเพื่อรักษา
ผลประโยชนของตน ซ่ึงการตรวจสอบดังกลาวก็ไมเปนการยาก เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ยอมทราบดีวาจะตองชดใชทุนเปนระยะเวลาเทาใดตามสัญญา และไดใชระยะเวลาในการลาศึกษา
เปนเวลาเทาใด รวมทั้งตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนเปนระยะเวลาเทาใด และในขณะที่ 
ขอลาออกจากราชการยังมีระยะเวลาการชดใชทุนเหลืออยูหรือไม ซ่ึงแมวากอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะยื่นหนังสือขอลาออก จะไดหารือเจาหนาที่ของผูฟองคดีเพ่ือใหตรวจสอบภาระผูกพันที่จะตอง
ชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา เม่ือไดรับแจงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมมีขอผูกพันตามสัญญาแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีหนังสือขอลาออกจากราชการ อันถือไดวาผูฟองคดีมีสวนผิดพลาด 
และบกพรองในการตรวจสอบภาระผูกพันของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามสัญญาชดใชทุนดวยก็ตาม 
แตความผิดพลาดและบกพรองดังกลาวไมทําใหคําส่ังอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออก 
จากราชการเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด ผูถูกฟองคดีที่ ๑ คงมีสิทธิเพียง 
ใชสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่ของผูฟองคดีดังกลาวชดใชคาเสียหายเปนอีกสวนหนึ่งเทาน้ัน 
คําสั่งอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการจึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
     กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผิดสัญญา
ลาศึกษาหรือไม  เห็นวา เม่ือนําระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการเพ่ือชดใชทุน
ตามสัญญาจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการไปหักออกจากจํานวนวันที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาแลว ยังคงเหลือระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาแรกเปนจํานวน ๕๓๒ วัน และตามสัญญาฉบับที่สอง 
เปนจํานวน ๓๘๒ วัน  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการไมครบระยะเวลาตามที่
กําหนดในสัญญา จึงตกเปนผูผิดสัญญาลาศึกษา จําตองชําระเงินตามสัญญาใหแกผูฟองคดี  
เม่ือปรากฏวาตามสัญญาฉบับแรก ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการไมครบระยะเวลาที่กําหนด
ในสัญญาโดยขาดไปจํานวน ๕๓๒ วัน แมตอมาผูฟองคดีจะมีคําส่ังบรรจุผูถูกฟองคดีที่ ๑  
กลับเขารับราชการก็ตาม แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือขอสละสิทธิการกลับเขารับราชการ 
และผูฟองคดีไดมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งบรรจุกลับเขารับราชการดังกลาว โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 
มีคําสั่งบรรจุผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับเขารับราชการ จึงมีผลเทากับวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดกลับ
เขารับราชการแตอยางใด กรณีจึงไมอาจนําระยะเวลาในชวงดังกลาวมาหักกับวันที่ผูถูกฟองคดี
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ที่ ๑ ตองปฏิบัติราชการชดใชทุนได  ดังน้ัน เม่ือระยะเวลาลาศึกษาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ
เงินเดือนเปนจํานวนเงิน ๕๓๖,๒๘๐.๙๗ บาท โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองกลับมาปฏิบัติราชการ
ชดใชเปนระยะเวลาสองเทาของเวลาที่ไดรับเงินเดือน เปนจํานวน ๓,๖๕๔ วัน หรือเฉลี่ย
ประมาณวันละ ๑๔๖.๗๗ บาท เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการไมครบระยะเวลาโดยขาดไป
จํานวน ๕๓๒ วัน  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชดใชเงินคืนโดยลดลงตามสวนของเวลา 
ที่ปฏิบัติราชการเปนเงินจํานวน ๗๘,๐๗๙.๒๒ บาท สวนสัญญาฉบับที่สองน้ัน ระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําไปหักชดใชตามสัญญาลาศึกษาฉบับแรก 
ทั้งหมดแลว จึงเทากับวายังไมไดปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาฉบับที่สองเลย เม่ือขอสัญญา
กําหนดใหผูผิดสัญญาตองชดใชทุนและหรือเงินเดือนรวมท้ังเงินเพ่ิมที่ไดรับจากทางราชการ 
ในระหวางเวลาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองจายเงินเปนเบี้ยปรับอีกสองเทา
ของเงินที่จะตองชดใชคืน  ดังน้ัน เม่ือในระหวางระยะเวลาลาศึกษาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ
เงินเดือนจํานวน ๑๒๔,๔๒๘.๓๘ บาท จึงตองชดใชเงินจํานวนดังกลาวคืนใหแกผูฟองคดี 
     อยางไรก็ตาม เม่ือคํานึงถึงการที่เจาหนาที่ของผูฟองคดีแจงวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมมีขอผูกพันที่จะตองชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษาแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไดลาออกจากราชการ ซ่ึงถือไดวาผูฟองคดีมีสวนผิดพลาดและบกพรองอยางสําคัญในการ
ตรวจสอบภาระผูกพันของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามสัญญาชดใชทุน จึงตองนํากรณีดังกลาวมาพิจารณา
ถึงความรับผิดของผูถูกฟองคดีทั้งสามดวย  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๓๓๘ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  อีกทั้ง จํานวนเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชตามสัญญาทั้งสองฉบับ 
มีลักษณะเปนเบี้ยปรับ หากสูงเกินสวนศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ไดตามมาตรา ๓๘๓  
แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน และเม่ือพิเคราะหถึงทางไดเสียของคูกรณีทั้งสองฝายแลว  
จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชลง คงเหลือเบี้ยปรับตามสัญญาแตละฉบับ
เปนจํานวนรอยละ ๒๐ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชดใชเบี้ยปรับตามสัญญาฉบับแรกเปนเงิน 
๑๕,๖๑๕.๘๔ บาท รวมเปนเงินที่ตองชําระตามสัญญา ๙๓,๖๙๕.๐๗ บาท สวนสัญญาฉบับที่สอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองรับผิดชดใชเบี้ยปรับเปนเงิน ๔๙,๗๗๑.๓๕ บาท รวมเปนเงินที่ตองชําระ
ตามสัญญา ๑๗๔,๑๙๙.๗๓ บาท 
                                                            

๓๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๒๒๓ ถาฝายผูเสียหายไดมีสวนทําความผิดอยางใดอยางหน่ึงกอใหเกิดความเสียหายดวยไซร ทานวาหน้ี
อันจะตองใชคาสินไหมทดแทนแกฝายผูเสียหายมากนอยเพียงใดน้ันตองอาศัยพฤติการณเปนประมาณ ขอสําคัญก็คือวา 
ความเสียหายน้ันไดเกิดข้ึนเพราะฝายไหนเปนผูกอยิ่งหยอนกวากันเพียงไร 
 วิธีเดียวกันน้ี ทานใหใชแมทั้งที่ความผิดของฝายผูที่เสียหายจะมีแตเพียงละเลยไมเตือนลูกหน้ีใหรูสึกถึงอันตราย
แหงการเสียหายอันเปนอยางรายแรงผิดปกติ ซ่ึงลูกหน้ีไมรูหรือไมอาจจะรูได หรือเพียงแตละเลยไมบําบัดปดปอง หรือบรรเทา
ความเสียหายน้ันดวย  อน่ึง บทบัญญัติแหงมาตรา ๒๒๐ น้ัน ทานใหนํามาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๕๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     ในสวนของดอกเบ้ียน้ัน เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ชําระเงินคืนแกผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ได รับหนังสือแจงดังกลาวในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ จึงตกเปนผูผิดนัดตั้งแตวันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ตามขอสัญญาทั้งสองฉบับ เม่ือผูฟองคดีนําคดี 
มาฟองตอศาลในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ อันเปนระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับจากวันผิดนัด  
จึงคิดเปนดอกเบี้ยนับถึงวนัฟอง ในสวนของสัญญาฉบับแรกเปนเงิน ๙,๖๒๖.๒๑ บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้นจํานวน ๑๐๓,๓๒๑.๒๗ บาท โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูค้ําประกันการชําระหน้ี 
ตองรวมรับผิดชดใชเงินจํานวนดังกลาวกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวย สวนสัญญาฉบับที่สอง 
คิดดอกเบ้ียนับถึงวันฟองเปนเงิน ๑๗,๘๙๗.๒๓ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๙๖.๙๖ บาท 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนผูค้ําประกันการชําระหนี้ตองรวมรับผิดชดใชเงินจํานวนดังกลาว 
กับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวย 
     พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ รวมกันใชเงิน
ใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน ๑๐๓,๓๒๑.๒๗ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป  
ของตนเงินจํานวน ๙๓,๖๙๕.๐๗ บาท นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  
และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ รวมกันใชเงินใหแกผูฟองคดีเปนจํานวน 
๑๙๒,๐๙๖.๙๖ บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๑๗๔,๑๙๙.๗๓ บาท 
นับถัดจากวันฟองคดีเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๐/๒๕๕๗) 
 

     การที่ผูทําสัญญาการเปนนักศึกษามีความประสงคจะรับราชการ 
จึงลาออกจากการปฏิบัติราชการในโรงพยาบาลของรัฐที่ทางราชการกําหนดใหชดใชทุน
กอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา เน่ืองจากหากครบกําหนดระยะเวลาชดใชทุนแลว 
โรงพยาบาลดังกลาวไมมีอัตราขาราชการรองรับ มีเพียงอัตราพนักงานของรัฐซึ่งมี 
สิทธิประโยชนแตกตางจากขาราชการ โดยภายหลังจากไดรับอนุญาตใหลาออก ผูทําสัญญา
การเปนนักศึกษาไดไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลของรัฐแหงอ่ืนที่มีตําแหนงขาราชการ
รองรับในภายหนาจนครบกําหนดระยะเวลาชดใชทุน จึงเห็นไดวาแมโรงพยาบาล
ดังกลาวจะไมใชโรงพยาบาลท่ีทางราชการกําหนดใหเปนสถานที่ชดใชทุนตามสัญญา 
แตการไปปฏิบัติหนาที่ที่โรงพยาบาลของรัฐแหงอ่ืนน้ัน ก็ยังถือไดวาเปนประโยชน 
ตอทางราชการอยู หากจะเกิดความเสียหายก็คงเปนเรื่องที่ทาํใหประโยชนของทางราชการ
ลดลงไปจากการที่ผูทําสัญญาการเปนนักศึกษามิไดปฏิบัติราชการในโรงพยาบาล 



 
 
๑๒๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ขาดแคลนแพทยหรือมีความตองการใชแพทยตามลําดับความจําเปนที่ทางราชการ
กําหนดไวเทาน้ัน การจะเรียกใหผูทําสัญญาการเปนนักศึกษาซึ่งผิดสัญญาการเปน
นักศึกษาดังกลาวรับผิดชดใชทุนเต็มจํานวนยอมไมเปนธรรม เห็นสมควรใหลดจํานวน
เบี้ยปรับลงเหลือเพียง ๑ ใน ๔ สวน ของจํานวนเบ้ียปรับที่จะตองชดใชตามสัญญา 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูถูกฟองคดีที่ ๑  ทําสัญญาเขาเปนนักศึกษาตามหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ในวิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ในสังกัด 
ของกรุงเทพมหานคร (ผูฟองคดี) โดยมีขอสัญญาวา หลังจากสําเร็จการศึกษาแลวผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ยินยอมเขารับราชการหรือทํางานในสถานศึกษา สวนราชการ องคการของรัฐบาล  
หรือกรุงเทพมหานคร ตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการ 
หรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ เปนเวลาไมนอยกวา ๓ ปติดตอกัน  มิฉะน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ยินยอมรับผิดชดใชเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี และหากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
รับราชการหรือทํางานไมครบกําหนดเวลา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดี
ตามระยะเวลาที่ขาดโดยคํานวณลดลงตามสวนเฉลี่ยของจํานวนเงินที่ตองชดใชดังกลาว  
โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏวาภายหลังสําเร็จ
การศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเขาปฏิบัติราชการเพ่ือใชทุนการศึกษาโดยไดรับการแตงตั้ง 
เปนพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตําแหนงนายแพทย ๔ พ. (แพทยพ่ีเลี้ยง) 
ประจําโรงพยาบาลพระปกเกลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  ตอมา กอนครบกําหนด
ระยะเวลาชดใชทุน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลาออกจากราชการเพ่ือไปประกอบอาชีพอยางอ่ืน  
โดยใหเหตุผลวา เน่ืองจากรัฐบาลในขณะน้ันเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณสุขโดยเนนผลิต
แพทยเวชปฏิบัติ สงผลใหแพทยพ่ีเลี้ยงมีโอกาสนอยที่จะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเดิมที่ใชทุน
เพราะมีอัตรารองรับนอย ซ่ึงผูบริหารโรงพยาบาลพระปกเกลาไดแนะนําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
หาที่ปฏิบัติงานใชทุนแหงใหม  หลังจากน้ัน ในวันเดียวกับวันที่ลาออก ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว ณ ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา) วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลจึงมีคําสั่ง 
ตามความเห็นของสํานักการแพทยในสังกัดของผูฟองคดีเรียกใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชเงิน
กรณีผิดสัญญาเปนจํานวน ๑๒๒,๙๙๒.๗๐ บาท ใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย 
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกัน 
หรือแทนกันชดใชเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๕๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา เหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชอาง 
ในการลาออกเนื่องจากโรงพยาบาลพระปกเกลาไมมีอัตรารองรับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
บรรจุเขาเปนขาราชการในตําแหนงแพทยพ่ีเลี้ยงเหมือนกับแพทยรุนกอน มีเพียงอัตราบรรจุ 
เปนพนักงานของรัฐซ่ึงมีสิทธิประโยชนแตกตางจากขาราชการ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคง 
มีความประสงคที่จะรับราชการอยู  ดังน้ัน ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุญาต 
ใหลาออกจากราชการแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไปสมัครงานและไดรับคัดเลือกใหปฏิบัติราชการ
ในตําแหนงแพทยลูกจางชั่วคราวที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจนครบระยะเวลาชดใชทุน ๓ ป  
ดังน้ัน เม่ือโรงพยาบาลที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาปฏิบัติงานภายหลังไดรับอนุญาตใหลาออก 
จากราชการเปนโรงพยาบาลของทางราชการเชนเดียวกัน ไมใชโรงพยาบาลเอกชน เพียงแต
ไมไดเปนโรงพยาบาลของทางราชการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน 
ในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ มีคําส่ังใหไปปฏิบัติงานเทาน้ัน ประกอบกับ 
เม่ือพิเคราะหเหตุผลความจําเปนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลาออกไปก็เพ่ือเขารับการบรรจุ 
เปนขาราชการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาซ่ึงมีตําแหนงขาราชการรองรับในภายหนา 
การไปปฏิบัติหนาที่ที่โรงพยาบาลดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอเน่ืองจากตําแหนงเดิม  
จึงยังคงถือไดวาเปนประโยชนตอทางราชการเชนกัน หากจะเกิดความเสียหายก็คงเปนเรื่อง 
ที่อาจทําใหประโยชนตอทางราชการลดลงจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดไปปฏิบัติงาน 
ในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแพทยหรือมีความตองการใชแพทยตามลําดับความจําเปน 
ที่ทางราชการกําหนดไวเทาน้ัน  ดังนั้น แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเปนฝายผิดสัญญา แตการจะให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชดใชทุนเต็มจํานวนยอมไมเปนธรรมตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเห็นสมควร
ลดเบี้ยปรับลงสามในสี่สวน จากจํานวนเงิน ๑๒๒,๙๙๒.๗๐ บาท เหลือ ๓๐,๗๔๘.๑๘ บาท  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินจํานวน ๓๐,๗๔๘.๑๘ บาท  
พรอมดอกเบี้ยของเงินจํานวนดังกลาวในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๖ ซ่ึงเปนวันที่การลาออกมีผลจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  ทั้งน้ี ภายใน ๙๐ วัน 
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๖/๒๕๕๗) 
 

     การกําหนดเบ้ียปรับเปนคาสินไหมทดแทนความเสียหาย 
ไวลวงหนาในอัตราที่สูงในสัญญารับทุนการศึกษาอันเปนสัญญาทางปกครอง ถือเปน
มาตรการอยางหน่ึงเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสัญญาที่ตองการใหผูรับทุนนําความรู 
และความชํานาญที่ไดรับจากการศึกษามารับราชการใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ



 
 
๑๒๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนประโยชนสาธารณะ เบี้ยปรับจึงเปนการปองปรามมิใหคูสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา
ไมยอมเขารับราชการหรือรับราชการไมครบระยะเวลาตามสัญญา  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวา
ผูรับทุนไดลาออกจากราชการในขณะที่ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญา ดวยเหตุผลเพื่อประโยชนสวนตัว เปนเหตุใหหนวยงานทางปกครอง
ผูใหทุนตองสูญเสียงบประมาณคาใชจายในการศึกษาของผูรับทุนและสูญเสียเวลา 
ในการจัดหาผูรับทุนรายอ่ืนไปศึกษาแทน ซึ่งสงผลกระทบตอแผนพัฒนาบุคลากร 
ของหนวยงานทางปกครองผูใหทุน เบี้ยปรับจํานวนสองเทาที่กําหนดไวในสัญญา 
กรณีผูรับทุนประพฤติผิดสัญญา จึงไมใชเบี้ยปรับที่สูงเกินสวน 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม) เพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศกับกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ผูฟองคดี) โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา ภายหลังจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษาไดเดินทางกลับประเทศไทยและ
ปฏิบัติงานชดใชทุนที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณในตําแหนงนักวิจัย  ตอมา ในระหวางการปฏิบัติหนาที่
ชดใชทุน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเดินทางไปตางประเทศและไดทําหนังสือขออนุญาตพํานักตอ 
ในตางประเทศเพื่อเปนนักวิทยาศาสตรที่จะเขารวมงานกับสถาบันวิจัยในตางประเทศ  
แตสถาบันวิจัยจุฬาภรณตนสังกัดไดมีหนังสือแจงไมอนุญาตตามคําขอ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เดินทางกลับมารายงานตัว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอลาออกจากตําแหนงนักวิจัย  
ซ่ึงตอมาสถาบันวิจัยจุฬาภรณไดมีคําสั่งอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกตามความประสงค 
ตั้งแตวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ เปนตนไป  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสี่ชดใชเงินทุนกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาพรอมเบี้ยปรับจํานวนสองเทาใหแกผูฟองคดี 
แตผูถูกฟองคดีทั้งสี่ มิไดนําเงินไปชําระแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันหรือแทนกันชดใชเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     การที่รัฐบาลไดจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใหหนวยงานทางปกครอง
นําไปใชเปนเงินทุนจัดสงบุคคลไปศึกษาวิชาในตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูรับทุนรัฐบาล
นําความรูและความชํานาญที่ไดรับจากการศึกษามารับราชการใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ 
หนวยงานทางปกครองผูใหทุนจึงชอบที่จะทําสัญญาการรับทุนกับผูรับทุนการศึกษาซ่ึงเปน
สัญญาทางปกครอง เพ่ือผูกมัดผูรับทุนการศึกษาใหกลับเขารับราชการในสวนราชการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือหนวยงานทางปกครองผูใหทุนเปนผูกําหนด 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๕๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ใหผูรับทุนปฏิบัติก็เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสัญญา 
อันเปนการรักษาประโยชนของทางราชการและประโยชนสาธารณะ ซ่ึงการกําหนดเบี้ยปรับไว 
ในสัญญาการรับทุนรัฐบาลดังกลาวก็เพ่ือเปนคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนความเสียหาย 
ไวลวงหนาในอัตราที่สูง อันถือเปนมาตรการอยางหนึ่งเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปองปราม
มิใหผูรับทุนปฏิบัติผิดสัญญาดวยการไมยอมเขารับราชการหรือรับราชการไมครบระยะเวลา 
ตามสัญญา  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการในขณะที่ยัง
ปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาดวยเหตุผลอันเปนประโยชนสวนตัว 
ยอมเปนเหตุใหผูฟองคดีตองสูญเสียงบประมาณอันเปนคาใชจายในการศึกษาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และสูญเสียเวลาในการจัดหาผูรับทุนรายอ่ืนไปศึกษาแทน อันสงผลกระทบตอแผนพัฒนาบุคลากร
ตามที่ผูฟองคดีไดวางเปาหมายไว เม่ือพิเคราะหประโยชนไดเสียของผูฟองคดีทุกอยางอันชอบ
ดวยกฎหมายแลว เห็นวาจํานวนเบ้ียปรับตามสัญญาที่กําหนดไวสองเทาไมไดเปนเบี้ยปรับ 
ที่สูงเกินสวนที่ศาลจะใชอํานาจลดลงเปนจํานวนตามสมควรได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน
จํานวน ๒๕๒,๒๙๐.๘๒ บาท กับอีก ๓๑๓,๐๗๒.๗๗ ดอลลารสหรัฐ พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๒๔๑,๐๙๔.๗๘ บาท และจํานวน ๒๙๙,๑๗๙.๓๗ ดอลลารสหรัฐ 
นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยหากผูถูกฟองคดีทั้งสี่ 
จะชําระหนี้เปนเงินไทยใหใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาใชเงิน แตไมเกินจํานวน 
๑๐,๖๔๓,๓๘๑.๙๗ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 
๑๐,๑๔๙,๑๒๐.๘๐ บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ โดยใหชําระใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๐/๒๕๕๖) 
 

     การกําหนดคาปรับหรือเบี้ยปรับในสัญญาใหทุนการศึกษา 
ซึ่งเปนสัญญาทางปกครองนั้น มีเจตนาเพื่อบังคับใหผูรับทุนการศึกษาตั้งใจศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษา และเขาปฏิบัติงานในหนวยงานราชการตามที่หนวยงานทางปกครองผูใหทุน
กําหนด โดยถือเปนสวนหนึ่งของคาทดแทนความเสียหายที่กําหนดไวลวงหนาเพื่อเปน
หลักประกันและปองปรามมิใหคู สัญญากระทําผิดสัญญา และเปนความเสียหาย 
ที่กําหนดไวในสัญญาที่ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรได โดยพิเคราะหถึงทางไดเสีย
ของคูสัญญาฝายที่เสียหายทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสีย 
ในเชิงทรัพยสินเทาน้ัน  เม่ือการกระทําผิดสัญญารับทุนการศึกษาเกิดจากพฤติการณ
ของผูรับทุนที่ไมอาจสําเร็จการศึกษาไดตามหลักสูตรที่รับทุนโดยเปนผลมาจากการกระทํา
และการประพฤติของผูรับทุนเอง หากศาลลดเบ้ียปรับลงยอมเปนการสงเสริมใหผูรับทุน



 
 
๑๒๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่กําลังศึกษาอยูไมสนใจในการศึกษา และมีเจตนากระทําผิดสัญญาแลวรอใหศาล 
ลดเบี้ยปรับ ซึ่งไมเปนแนวทางที่ราชการประสงคใหเกิดข้ึน  อีกทั้ง จํานวนเบ้ียปรับ 
ตามสัญญาที่กําหนดไวเปนจํานวนสองเทาของจํานวนเงินที่ผูรับทุนไดรับไปในระหวาง
การศึกษาไมเปนเบี้ยปรับที่สูงเกินสวน จึงไมมีเหตุที่ศาลจะลดเบี้ยปรับใหแกผูรับทุน 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา สําหรับ
นิสิตโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย
วิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๑ ใหไวแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูฟองคดี) โดยมี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา  ตอมา ผูฟองคดีมีคําสั่งใหระงับการให
ทุนอุดหนุนการศึกษาแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ พรอมทั้งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พนสภาพจากการเปน
นิสิตทุนโครงการดังกลาวและพนสภาพการเปนนิสิตของผูฟองคดี เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีพฤติกรรมไมเหมาะสมที่จะเปนผูรับทุนอุดหนุนการศึกษา ขาดความตั้งใจในการศึกษา  
ขาดเรียนและไมสงงานบอยคร้ัง มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ และยังกระทําการอันเปนการทุจริต
ในการสอบ จึงถือวาไมมีความตั้งใจศึกษาเลาเรียนเพ่ือนําความรูความสามารถไปรับใชประเทศชาติ
ตามวัตถุประสงคของโครงการดังกลาว การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการผิดสัญญา 
ขอ ๔ ของสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาท่ีกําหนดวา ระหวางที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ศึกษาอยู 
ตามสัญญาน้ี หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ สละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือลมเลิกไมศึกษา
ใหครบตามหลักสูตรที่ไดรับทุนกอนสําเร็จการศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยินยอมรับผิดชดใชเงิน
เบี้ยปรับใหผูฟองคดีเปนจํานวนสองเทาของจํานวนเงินทุนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือเรียกใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ รับผิดชดใชเงินทุนพรอมเบี้ยปรับ 
อีกสองเทาของจํานวนเงินทุนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับไปในระหวางศึกษาใหแกผูฟองคดี  
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉยไมชําระ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     การกําหนดเบี้ยปรับตามสัญญามีขึ้นเ พ่ือใหคูสัญญาปฏิบัติ 
ตามสัญญา และถือเปนสวนหนึ่งของคาทดแทนความเสียหายที่กําหนดไวลวงหนาเพ่ือเปน
หลักประกันและปองปรามมิใหคูสัญญากระทําผิดสัญญา มิใชความเสียหายที่แทจริงที่คูสัญญา
ฝายที่เสียหายพิสูจนไดตามคําฟอง แตเปนความเสียหายที่กําหนดไวในสัญญาที่ศาลจะลดลง
เปนจํานวนพอสมควรได โดยพิเคราะหถึงทางไดเสียของคูสัญญาฝายที่เสียหายทุกอยางอันชอบ
ดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสินเทาน้ัน  ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๓๘๓ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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     เม่ือผูที่จะไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญาพิพาทตองเปน 
ผูที่ไดรับการคัดเลือกจากผูที่มีผลการเรียนดีในชั้นมัธยมปลาย มีความประพฤติดีและมีประสบการณ
ในทางศิลปะความเปนไทยและวัฒนธรรมไทย จึงจะไดรับคัดเลือกใหเขาผูกนิติสัมพันธตามสัญญา 
และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมทราบถึงขอกําหนดในสัญญาดีวาหากไมสามารถสําเร็จการศึกษาได 
ไมวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการศึกษาหรือลมเลิกไมศึกษาใหครบ
หลักสูตรที่ไดรับทุนกอนสําเร็จการศึกษา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชดใชเงินเบี้ยปรับใหผูฟองคดี 
เปนจํานวนสองเทาของจํานวนเงินทุนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ เม่ือปรากฏวาการกระทําผิดสัญญา
ตามที่กําหนดไวในขอ ๔ เกิดจากการกระทําและความประพฤติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เอง กลาวคือ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีผลการศึกษาอยูในเกณฑตองวิทยาทัณฑต่ํา และปรากฏเอกสารตองหาม 
ในการสอบที่คณะกรรมการควบคุมการสอบยึดไดจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมไดโตแยงเอกสารดังกลาว อันฟงไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทุจริตในการสอบ ขาดความตั้งใจ 
ในการเรียนและมีความประพฤติไมเหมาะสม อันแสดงใหเห็นวาการใหทุนอุดหนุนการศึกษา 
แกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอาจบรรลุสมดังเจตนารมณ เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีการกระทํา 
ในลักษณะไมอาจสําเร็จการศึกษาไดตามหลักสูตรที่รับทุน ประกอบกับเจตนาของการกําหนด
เบี้ยปรับไวในสัญญาก็เพ่ือเปนการบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สําเร็จการศึกษา และปฏิบัติงาน 
ในหนวยงานราชการตามที่ผูฟองคดีกําหนด การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ไปแลวไมสําเร็จการศึกษาและไมไดปฏิบัติงานในหนวยงานราชการตามที่ผูฟองคดีกําหนด  
ยอมทําใหผูฟองคดีเสียหาย และหากลดเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะเปนการสงเสริม 
ใหผูไดรับทุนที่กําลังศึกษาอยูไมสนใจในการศึกษา และมีเจตนากระทําผิดสัญญาแลวรอใหศาล
ลดเบี้ยปรับ ซ่ึงไมเปนแนวทางที่ราชการประสงคใหเกิดขึ้น  อีกทั้ง จํานวนเบี้ยปรับตามสัญญา 
ที่กําหนดไวเปนจํานวนสองเทาของจํานวนเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับ ไมเปนเบี้ยปรับ 
ที่สูงเกินสวน จึงไมมีเหตุผลที่ศาลจะงดหรือลดเบี้ยปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑  ดังน้ัน  
เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือแจงใหชดใชเงินเบี้ยปรับตามสัญญาจากผูฟองคดี
เม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ ปรากฏตามใบตอบรับไปรษณียลงทะเบียนภายในประเทศ  
ซ่ึงกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระเงินภายใน ๓๐ วัน ถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูฟองคดี  
แตเม่ือครบกําหนด ๓๐ วัน ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย  
จึงตกเปนผูผิดนัดตั้งแตวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แมการแจงจํานวนเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะตองชําระเปนจํานวนมากกวาที่สัญญากําหนด แตก็ถือไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไดทราบถึง
เงินเบี้ยปรับที่จะตองชดใชตามสัญญาแลว ผูฟองคดีจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากเงินเบี้ยปรับ 
ตามสัญญาจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป จนถึงวันฟองคดีเปนเวลา ๘๓๕ วัน 
แตผูฟองคดีมีคําขอมาเพียง ๘๓๓ วัน คิดเปนเงินจํานวน ๔๑,๐๗๙ บาท รวมเงินเบี้ยปรับ 
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และดอกเบี้ยเปนเงิน ๑๖๑,๐๗๙ บาท  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกัน 
ใชเงินจํานวน ๑๖๑,๐๗๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระ 
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๔/๒๕๕๗) 
 

    (๔) การนับระยะเวลาที่ผูรับทุนไปปฏิบัติราชการในหนวยงาน 
ทางปกครองอ่ืนเปนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใชทุน 
 

     โดยที่มูลหน้ีอันแทจริงตามวัตถุประสงคของสัญญาลาศึกษา
คือการที่ขาราชการผูลาศึกษาหรือฝกอบรมไดกลับมาปฏิบัติราชการชดใชใหกับ
หนวยงานทางปกครองผูรับสัญญา  ดังน้ัน กรณีที่ขาราชการผูลาศึกษาไดทําสัญญา 
ลาศึกษาใหไวกับหนวยงานทางปกครองหน่ึง แตตอมาไดโอนไปรับราชการในสังกัด 
ของหนวยงานทางปกครองอื่น  และไดทําสัญญาลาศึกษากับหนวยงานดังกลาว 
เปนอีกฉบับ หากปรากฏตอมาวาขาราชการผูลาศึกษาดังกลาวไดลาออกจากราชการ
กอนครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการตามสัญญา หนวยงานทางปกครองผูรับโอน 
จึงตองรับไปทั้งสิทธิหนาที่ที่มีอยูกับตัวขาราชการผูลาศึกษาซึ่งโอนไปรับราชการดวย  
ดังน้ัน เม่ือปรากฏตอมาวา ขาราชการผูลาศึกษาดังกลาวไดลาออกจากราชการ 
กอนครบกําหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการตามสัญญา ในการพิจารณาระยะเวลาชดใชทุน
จึงตองนําระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใชแลวทั้งหมดรวมกัน นําไปหักลบกับระยะเวลา
ที่ตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาแรกกอน  สวนที่ เหลือจึงนําไปหักชดใช 
กับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่เกิดข้ึนในลําดับตอ ๆ ไป 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนอดีตขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง 
นายแพทย ๖ สังกัดกรมการแพทย (ผูฟองคดี) ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรม
ภายในประเทศและตางประเทศตามสัญญารวม ๓ ฉบับ ดังน้ี (๑) สัญญาของขาราชการ 
ผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศโดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลา  
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕ เพ่ือลาไปศึกษาหรือฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาวิชาตจวิทยา 
ณ สถาบันโรคผิวหนัง เปนเวลา ๓ ป ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๒๙ ใหไวแกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมเวลาที่ใชในการศึกษาจํานวน ๑,๐๙๖ วัน 
โดยขอ ๔ ของสัญญาฉบับดังกลาว กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองปฏิบัติราชการชดใชทุน 
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เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ผูฟองคดีไดไปศึกษาหรือฝกอบรม ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงตองปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาฉบับน้ี เปนเวลา ๒,๑๙๒ วัน (๒) สัญญาของผูไดรับ
อนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศโดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลา ลงวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๒๙ เพ่ือเตรียมตัวสอบวุฒิบัตร หลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมแพทยประจําบาน 
สาขาวิชาตจวิทยา ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ใหไวแก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมเปนเวลา ๕๕ วัน โดยขอ ๕ ของสัญญาฉบับดังกลาว 
กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองปฏิบัติราชการชดใชทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาสองเทา 
ของเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดไปศึกษาหรือฝกอบรม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองปฏิบัติราชการ
ชดใชทุนตามสัญญาฉบับน้ี เปนเวลา ๑๑๐ วัน และ (๓) สัญญาของขาราชการท่ีไปศึกษา  
หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๑ เพ่ือไปศึกษาหรือฝกอบรม  
ณ ประเทศญ่ีปุนดวยทุนรัฐบาลญี่ปุน ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๓๒ ใหไวแกผูฟองคดี รวมเวลาที่ใชในการศึกษาจํานวน ๓๖๘ วัน โดยขอ ๓ ของสัญญา
ฉบับดังกลาว กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองปฏิบัติราชการชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวา 
สองเทาของเวลาที่ไดรับทุนหรือไดรับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพ่ิม  ทั้งน้ี สุดแตเวลาใดจะมากกวากัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาฉบับนี้ เปนเวลา ๗๓๖ วัน  
โดยสัญญาฉบับที่ ๓ ดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดทําขึ้นภายหลังจากกลับมารายงานตัว 
เพ่ือปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาสองฉบับแรก ณ โรงพยาบาลหนองคาย และเปนเวลา
ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โอนมารับราชการในสังกัดผูฟองคดีแลว  หลงัจากน้ัน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนอีกคร้ังเม่ือวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๒ แตตอมา 
ไดขอลาออกจากราชการ ซ่ึงผูฟองคดีไดอนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ 
เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ แตเน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบ 
ตามสัญญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชทุนพรอมเบี้ยปรับรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๘,๕๓๗.๒๓ บาท ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําเงินจํานวนดังกลาวมาชําระใหแก 
ผูฟองคดีแลว  ตอมา  ผูถูกฟองคดีที่  ๑  ทํา เ ร่ืองขอรับบํา เหน็จ  ผูฟองคดี จึงส ง เรื่ อง 
ใหกรมบัญชีกลางคํานวณบําเหน็จของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดทราบวาการคํานวณเงินชดใชทุน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมถูกตอง โดยกรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
แจงวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองรับผิดชดใชเงินเดือนและเงินทุนที่ไดรับไปทั้งหมดพรอมเบี้ยปรับ
ตามสัญญาทั้งสามฉบับ เปนจํานวน ๒๒๕ ,๔๙๔.๑๗ บาท กับอีก ๑๐,๕๒๖ ,๖๐๐ เยน  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีแลว ๒๐๘,๕๓๗.๒๓ บาท จึงเหลือเงิน 
ที่ตองชดใชอีกจํานวน ๑๖,๙๕๖.๙๔ บาท กับอีก ๑๐,๕๒๖,๖๐๐ เยน จึงใหผูฟองคดีเรียกให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกันชดใชเงินจํานวนดังกลาว โดยหักจาก
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เงินบําเหน็จที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีสิทธิไดรับจากทางราชการจํานวน ๑๑๓,๓๐๐ บาท และเรียกให
ผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชในสวนที่ยังขาดอยูตอไป แตผูถูกฟองคดีทั้งสองไมไดชดใชเงินจํานวน
ดังกลาวใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันรับผิด 
ชําระเงินที่ตองชดใชตามสัญญาพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือมูลหน้ีอันแทจริงตามวัตถุประสงคของสัญญาทั้งสามฉบับคือ 
การกําหนดใหขาราชการท่ีลาศึกษาหรือฝกอบรมไดกลับมาปฏิบัติราชการชดใชใหกับผูรับสัญญา
ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ  ดังน้ัน กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๒๕ (ฉบับที่ ๑) และฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ (ฉบับที่ ๒) กับสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กอนที่จะโอนมารับราชการในสังกัดของผูฟองคดี เม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  
๒๕๒๙ ซ่ึงสถานะความเปนขาราชการรวมถึงสิทธิและหนาที่ตาง ๆ ไดติดตัวของขาราชการผูน้ัน
ตามมาดวย การโอนและการรับโอนขาราชการดังกลาวน้ีสวนราชการผูโอนและสวนราชการผูรับโอน
ตองโอนและรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูกับตัวขาราชการผูน้ันดวยเชนกัน เม่ือตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาฉบับลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๑ (ฉบับที่ ๓) กับผูฟองคดี  
กรณีจึงเปนการทําสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรมมากกวาหน่ึงคร้ัง ซ่ึงตองนําระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติราชการชดใชแลวทั้งหมดรวมกัน แลวนําไปหักลบกับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการ
ชดใชตามสัญญาฉบับแรกกอน สวนที่เหลือจึงนําไปหักชดใชกับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการ
ชดใชตามสัญญาที่เกิดขึ้นในลาํดับตอ ๆ ไป  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใชทุน
ใหกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมครบกําหนดตามสัญญาและไดโอนมารับราชการ 
ในสังกัดของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหนาที่ในการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญา
ฉบับแรกและสัญญาฉบับที่สองซึ่งติดตัวผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาดวย ทั้งยังเปนขอเท็จจริง 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับทราบมาโดยตลอด เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีเวลาปฏิบัติราชการชดใชทุน
ไมครบกําหนดตามสัญญาและไดชดใชเงินคืนบางสวนซึ่งเพียงพอที่จะชดใชเงินคืนตามสัญญา
ฉบับแรกและฉบับที่สองเทาน้ัน สวนสัญญาฉบับที่สามนี้ผูฟองคดีไดรับชดใชเงินคืนเพียงบางสวน
แตยังไมครบตามสัญญาพิพาท ผูฟองคดีจึงมีอํานาจฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิบัติการชําระหนี้
ตามสัญญาฉบับที่สามซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําไวกับผูฟองคดีได 
     เม่ือสัญญาฉบับแรกกําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองปฏิบัติราชการ
ชดใชทุนเปนเวลา ๖ ป แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุน ชวงที่ ๑ ตั้งแตวันที่ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ เปนเวลา ๒ ป ๑ เดือน ๖ วัน ชวงที่ ๒ 
ตั้งแตวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ กอนไดรับอนุญาตใหลาออก 
จากราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เปนเวลา ๒ ป ๙ เดือน ๒๗ วัน รวมเวลาที่ 
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ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดปฏิบัติราชการชดใชทุนเปนเวลาเพียง ๔ ป ๑๑ เดือน ๓ วัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงปฏิบัติราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาฉบับแรก สําหรับสัญญาฉบับที่สามนั้น 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมมีเวลาปฏิบัติราชการมาหักชดใชทุน จึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ตกเปนผูผิดสัญญาและตองรับผิดชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับใหแกผูฟองคดี  สําหรับจํานวนเงิน 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองรับผิดตามสัญญาฉบับที่สามน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา สํานักงาน
ความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุนเสียคาใชจายในการฝกอบรมใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเงิน 
๕,๒๖๓,๓๐๐ เยน โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไดรับเงินเดือนจากผูฟองคดีอีกเปนจํานวน ๖๙,๘๐๐ บาท  
ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดรับทุนตามสัญญาฉบับดังกลาวไปทั้งสิ้นเปนเงิน ๖๙,๘๐๐ บาท กับอีก 
๕,๒๖๓,๓๐๐ เยน และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมมีเวลาปฏิบตัิราชการชดใชทุนตามสัญญาฉบับน้ีเลย 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดชดใชเงินใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวนขางตน และเบี้ยปรับ 
อีกหน่ึงเทาของจํานวนเงินดังกลาวตามที่กําหนดในสัญญาเปนเงิน ๑๓๙,๖๐๐ บาท กับอีกจํานวน 
๑๐,๕๒๖,๖๐๐ เยน  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาพฤติการณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สําคัญผิด
เก่ียวกับการชดใชทุนและไดชดใชทุนไปบางสวนแลว ประกอบกับผูฟองคดีมีความบกพรอง 
ในการคํานวณเงินทุนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองชดใช โดยใชเวลาเกือบสิบปในการแจงใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ชดใชเงินทุนเพ่ิมเติม การที่ศาลปกครองชั้นตนอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วินิจฉัยลดคาปรับในสวนของเงินทุนรัฐบาลญี่ปุน 
จากหน่ึงเทาของเงินทุนลดลงเหลือรอยละ ๒๐ ของเงินทุน คิดเปนเงิน ๑,๐๕๒,๖๖๐ เยน  
จึงเหมาะสมแลว  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชดใชเงินจํานวน ๒๐๘,๕๓๗.๒๓ บาท 
รวมกับจํานวนเงินที่ชดใชจากเงินบําเหน็จของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จํานวน ๑๑๓,๓๐๐ บาท  
รวมเปนเงินที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชแลวจํานวน ๓๒๑,๘๓๗.๒๓ บาท จึงเหลือเงินที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ตองชดใชใหแกผูฟองคดีอีกจํานวน ๖ ,๐๕๗,๖๖๗ .๖๒ เยน โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตองรวมรับผิดชดใชเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูฟองคดีดวยในฐานะผูค้ําประกัน 
     สวนดอกเบี้ยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองรับผิดน้ัน เม่ือปรากฏวา
เหตุขัดของที่ทําใหผูฟองคดียังไมไดรับชําระหนี้เกิดจากการท่ีผูฟองคดีพิจารณาและคํานวณเงิน
ที่ตองชดใชตามสัญญาผิดพลาดและลาชาเปนเวลานานกวา ๙ ป นับถึงวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือ
แจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเงินคาปรับไปชําระใหกับผูฟองคดีตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง
ซ่ึงหากใหผูถูกฟองคดีทั้งสองตองรับผิดจากการกระทําของฝายผูฟองคดี ยอมไมเปนธรรม 
แกผูถูกฟองคดีทั้งสอง  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอปฏิบัติการการชําระหนี้ 
โดยชอบคร้ังสุดทายเม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๕ ซ่ึงเปนวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดชําระเงิน
คาปรับใหแกผูฟองคดีตามที่ผูฟองคดีแจงใหชําระ ความผิดในอันที่จะตองชําระดอกเบี้ยตามสัญญา
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นับตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๕ เปนตนไป จึงเปนอันปลดเปลื้องไปตามมาตรา ๓๓๐๓๙  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมตองรับผิดชดใชดอกเบี้ย 
ของเงินจํานวนขางตนใหแกผูฟองคดี  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงิน
จํานวน ๖,๐๕๗,๖๖๗.๖๒ เยน ใหแกผูฟองคดี  ทั้งนี้ เงินตราตางประเทศหากชําระเปนเงินไทย
ใหคํานวณเปนเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย ณ สถานที่ และในเวลาที่ชําระหน้ี
ตามคําพิพากษา หากอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกลาวไมมี ใหถือวันสุดทายที่มีอัตราแลกเปลี่ยน
กอนวันที่จะชําระหน้ีตามคําพิพากษา โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๕/๒๕๕๗) 
 

  ๒.๑.๒ สัญญาจางลูกจางของสวนราชการ 
 

   ๑) การเกิดสัญญา 
 

    - การกําหนดอัตราคาจาง 
 

     กรณีที่สัญญาจางอาจารยมหาวิทยาลัยกําหนดอัตราคาจาง 
ไมถูกตองตรงกับคําสั่งใหแกไขอัตราคาจางของมหาวิทยาลัย โดยระบุอัตราคาจาง 
วุฒิปริญญาตรีเปนอัตราคาจางวุฒิปริญญาโท การตีความสัญญาจางในกรณีน้ีตองพิจารณา
โดยเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวาถอยคําสํานวนหรือตัวอักษรใหตรงตามเจตนา
ของคูสัญญา และตามความประสงคในทางสุจริตตามมาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๓๖๘ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน เม่ือมหาวิทยาลัยมีเจตนาจางผูฟองคดี
โดยกําหนดอัตราคาจางตามวุฒิการศึกษา และผูฟองคดีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
อัตราคาจางผูฟองคดีจึงตองเปนอัตราคาจางวุฒิปริญญาตรี มิใชอัตราคาจางวุฒิปริญญาโท 
     สรุปขอเท็จจริง 
     เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังจางใหผูฟองคดี
ปฏิบัติงานประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังกัดผูถูกฟองคดี ตําแหนงอาจารย 
(คณิตศาสตร) คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) คาจางเดือนละ ๗,๓๖๐ บาท แตตอมา
ผูฟองคดีไดขอลาออกจากการเปนลูกจางชั่วคราวดังกลาว  หลังจากน้ัน ประธานกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอใหอนุมัติการจางอาจารยพิเศษ

                                                            
 ๓๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 มาตรา ๓๓๐ เม่ือขอปฏิบัติการชําระหน้ีโดยชอบแลว บรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแตการไมชําระหน้ีก็เปนอัน 
ปลดเปลื้องไป นับแตเวลาที่ขอปฏิบัติการชําระหน้ีน้ัน 
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และเสนอใหจางผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีเคยปฏิบัติงานเปนอาจารยสัญญาจางกับผูถูกฟองคดี
และกําลังศึกษาตอปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร ผูถูกฟองคดีโดยอธิการบดีจึงมีคําส่ังอนุมัติ 
ใหจางผูฟองคดีเปนกรณีพิเศษ โดยวิธีการคัดเลือกเปนพนักงานสัญญาจาง ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๑ และปงบประมาณ ๒๕๕๒ สังกัดผูถูกฟองคดี คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ตําแหนงอาจารย 
สาขาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คาจางเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท  
แตตอมาผูถูกฟองคดีโดยหัวหนางานการเจาหนาที่ไดมีหนังสือถึงหัวหนางานคลังแจงวา  
งานการเจาหนาที่ตรวจสอบพบวาคําส่ังที่สั่งจางพนักงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน  
๘ ราย รวมทั้งผูฟองคดี เกิดความคลาดเคลื่อนในอัตราคาจาง จึงไดแกไขคําสั่งดังกลาวในสวนของ
อัตราคาจางจากอัตราคาจางเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท แกไขเปนอัตราคาจางเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท 
ตั้งแตวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป และงานการเจาหนาที่สังกัดผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือ
ถึงผูฟองคดีแจงใหผูฟองคดีไปติดตองานการเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการคืนเงินในสวนที่เบิกเกิน
ตอไป แตผูฟองคดีเพิกเฉย  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังจางพนักงานสัญญาจาง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวน ๒๗๙ ราย รวมทั้งผูฟองคดี ในอัตราคาจางเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท  
และตอมา ผูถูกฟองคดีโดยอธิการบดีมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบถึงการแกไขอัตราเงินเดือน
และแจงใหคืนเงินเดือนที่รับเกินสิทธิเปนเงินจํานวน ๓๕,๙๑๒ บาท แกผูถูกฟองคดี และหาก 
ผูฟองคดีไมชําระผูถูกฟองคดีจะระงับการจายเงินเดือนเพ่ือนําเงินสวนที่ชําระเกินสิทธิกลับคืน
ตอไป ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีทบทวนกรณีการเรียกคืนเงินเดือนสวนที่ไดรับ 
เกินสิทธิและขอใหยกเลิกการระงับการจายเงินเดือนใหแกผูฟองคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดีพิจารณาแลว
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีติดตองานการเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการผอนชําระเงินเดือนสวนที่รับเกิน
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เ ร่ือง หลักเกณฑการปฏิบัติเ ก่ียวกับการผอนชําระหน้ี 
ของเจาหนาที่ แตผูฟองคดีไมไดดําเนินการ ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงยุติการจางไปยัง 
ผูฟองคดี โดยใหเหตุผลวาผูฟองคดีไมไดมาลงชื่อปฏิบัติงานโดยไมทราบสาเหตุ ถือวา
พฤติกรรมของผูฟองคดีเปนการไมประสงคปฏิบัติงานกับผูถูกฟองคดี จึงยุติการจางผูฟองคดี
ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เปนตนไป และระงับการจายคาจางของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ไวกอนเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจายเงินสวนตางของคาจางที่ผูฟองคดีไดรับไมครบถวนตามสัญญา 
เปนระยะเวลา ๕ เดือน เดือนละ ๑,๗๖๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘,๘๐๐ บาท และใหผูถูกฟองคดี
จายคาจางรายเดือนที่ถูกระงับเปนระยะเวลา ๓ เดือน เดือนละ ๙,๗๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๒๙,๑๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 
 
 



 
 
๑๒๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังจางผูฟองคดี 
เปนพนักงานตําแหนงอาจารยประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี คาจางเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท 
ซ่ึงเปนคาจางสําหรับตําแหนงการจางผูมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท นั้น ผูฟองคดีมีเพียง 
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) ผูฟองคดีจึงตองไดรับอัตราคาจาง
เดือนละ ๗,๙๔๐ บาท ตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในขณะน้ัน จึงจะถูกตองและชอบดวยกฎหมาย
ประกอบกับผูฟองคดีเคยทํางานที่จางในตําแหนงดังกลาวกับผูถูกฟองคดีมากอน โดยไดรับ
เงินเดือนตามวุฒิปริญญาตรี แตตอมาไดขอลาออกและกลับเขาทํางานที่จางกับผูถูกฟองคดีอีกคร้ัง
โดยยังคงมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเชนเดิม ผูฟองคดีจึงยอมทราบวาผูฟองคดีพึงไดรับคาจาง
รายเดือนตามวุฒิปริญญาตรี คาจางเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท มิใชคาจางเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท  
การที่ผูฟองคดีอางวา ผูฟองคดีเชื่อโดยสุจริตวาผูถูกฟองคดีตกลงจางผูฟองคดีอัตราคาจาง 
๙,๗๐๐ บาท จึงไมอาจรับฟงได  อยางไรก็ดี การท่ีผูถูกฟองคดีมิไดดําเนินการแกไขสัญญาจาง
ลูกจางชั่วคราวเขาปฏิบัติงานระหวางผูถูกฟองคดีกับผูฟองคดีในสวนคาจางของผูฟองคดีใหถูกตอง
ตามวุฒิปริญญาตรีของผูฟองคดี ขอสัญญาจางดังกลาวจึงไมสอดคลองกับคําส่ังแกไขอัตรา
คาจาง กรณีจึงตองตีความสัญญาจางโดยเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวาถอยคําสํานวนหรือ
ตัวอักษรใหตรงตามเจตนาของคูสัญญาและตามความประสงคในทางสุจริตตามมาตรา ๑๗๑๔๐ 
และมาตรา ๓๖๘๔๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยจากขอเท็จจริงเห็นไดวา  
ผูถูกฟองคดีมีเจตนาจางผูฟองคดีโดยกําหนดอัตราคาจางตามวุฒิการศึกษา และผูฟองคดี 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราคาจางผูฟองคดีจึงตองเปนอัตราคาจางวุฒิปริญญาตรี 
คาจางเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท  ทั้งน้ี ตามเจตนาอันแทจริงและตามความประสงคในทางสุจริต 
ของคูสัญญา  ฉะน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงไมจําตองจายเงินคาจางสวนตางที่ผูฟองคดีไดรับเกินสิทธิ
เดือนละ ๑,๗๖๐ บาท เปนเวลา ๕ เดือน ใหแกผูฟองคดี 
     สวนการที่ผูถูกฟองคดีระงับการจายคาจางเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท 
ใหแกผูฟองคดี น้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีระงับการจายเงินเดือนใหแกผูฟองคดีตั้งแตวันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๕๓ และยุติการจางผูฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เปนตนไป  
ผูถูกฟองคดีจึงระงับการจายเงินเดือนใหแกผูฟองคดีจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การท่ี 
ผูฟองคดียังคงทํางานที่จางกับผูถูกฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ แมวาผูฟองคดีจะมิไดตกลงทําสัญญาจางกับผูถูกฟองคดีก็ตาม ผูฟองคดี
                                                            

๔๐-๔๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๗๑ ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวาถอยคําสํานวนหรือตัวอักษร 
มาตรา ๓๖๘ สัญญาน้ันทานใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปรกติประเพณีดวย 
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ยังคงมีสิทธิไดรับคาจางเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท และผูถูกฟองคดีมีหนาที่จายคาจางรายเดือน
ใหแกผูฟองคดีในระหวางทํางานที่จางตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ เปนเวลา ๕ เดือน เปนเงินจํานวน ๓๙,๗๐๐ บาท แตผูฟองคดีขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีจายคาจางที่ระงับการจายนับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนเวลา ๓ เดือน คาจางเดือนละ ๙,๗๐๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน 
๒๙,๑๐๐ บาท เม่ือผูฟองคดีไมอุทธรณโตแยงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ผูฟองคดี 
จึงมีสิทธิไดรับคาจางที่ถูกระงับการจายจากผูถูกฟองคดีเปนเงินจํานวน ๒๓,๘๒๐ บาท  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีจายคาจางในสวนที่ผูถูกฟองคดีระงับการจายใหผูฟองคดีในระหวาง
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนเวลา ๓ เดือน เดือนละ ๗,๙๔๐ บาท 
เปนเงินจํานวน ๒๓,๘๒๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๙/๒๕๕๖) 

 

   ๒) ผลของสัญญา 
 

    (๑) การเลิกสัญญา 
 

     เ ม่ือประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
กําหนดใหคณะกรรมการประเมินจะตองประเมินผูทดลองปฏิบัติงานเมื่อทดลอง 
การปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา ๖ เดือนแลว และหากผูทดลองปฏิบัติงาน 
มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่ กําหนด  ประธานกรรมการประเมินจะตองแจง 
ใหผูทดลองปฏิบัติงานทราบเพื่อปรับปรุงตนเอง และมีสิทธิรับการประเมินในครั้งตอไป
เม่ือทดลองปฏิบัติงานครบ ๑ ป จึงเปนกรณีที่ประกาศดังกลาวไดกําหนดข้ันตอน วิธีการ 
และระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับรองสิทธิ 
ของผูทดลองปฏิบัติงาน อันเปนสาระสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานไวแลว 
     ในการน้ี แมมหาวิทยาลัยจะมีอํานาจเลิกจางพนักงานที่ไมผาน 
การประเมินของมหาวิทยาลัย แตการประเมินดังกลาวจะตองเปนการประเมินโดยชอบ
ดวยกฎหมายดวย  ดังน้ัน การที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งเลิกจางพนักงานผูทดลองปฏิบัติงาน
เน่ืองจากเห็นวาไมผานเกณฑการประเมิน  โดยมีการประเมินกอนครบกําหนด 
ระยะเวลา ๖ เดือน ของการทดลองปฏิบัติงาน และคณะกรรมการประเมินทําการประเมิน
โดยใชแบบประเมินเพียงชุดเดียว  อีกทั้ง ยังมีกรรมการประเมินหน่ึงคนลงลายมือชื่อ 
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ในแบบประเมินโดยไมมีอํานาจ กรณีจึงเปนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ที่ไมเปนไปตามรูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญของการประเมินผล 
คําสั่งเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
     สรุปขอเท็จจริง 
     ผูฟองคดีไดเขาทําสัญญาจางทํางานพนักงานทดลองงานกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผูถูกฟองคดี) มีกําหนดระยะเวลาทดลองงาน ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๓ 
ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพการศึกษา  
ณ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  ตอมา นาง ป. ผูชวยอธิการบดี ฝายการศึกษาและประกันคุณภาพ 
และนาง พ. หัวหนาสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ซ่ึงเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานของผูฟองคดี 
ไดประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผูฟองคดี คร้ังที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ชวงที่ ๑ ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ โดยใช
แบบประเมินฉบับเดียวกันและใหคะแนนผูฟองคดี ๓๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
และมีความเห็นวาควรใหผูฟองคดีออกจากการเปนพนักงาน เน่ืองจากไมผานการประเมิน  
หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดยายไปปฏิบัติงานในสังกัดฝายการศึกษา โดยมีนาย จ. เปนผูควบคุม
การปฏิบัติงานของผูฟองคดี ซ่ึงตอมานาย จ. ไดทําการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ของผูฟองคดี ชวงที่ ๒ ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ และไดใหคะแนน 
ผูฟองคดี ๖๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซ่ึงเม่ือนําคะแนนการประเมินทั้ง ๒ ชวง 
มาหาคาเฉล่ียแลวปรากฏวา ผูฟองคดีไดคะแนน ๕๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
ไมผานเกณฑรอยละ ๖๐ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได วิทยาเขตศรีราชา จึงมีมติใหเลิกจางผูฟองคดี ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีก็ไดมีการ 
ออกคําสั่งใหเลิกจางผูฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ เปนตนไป ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ง
ดังกลาวไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งเลิกจาง
ของผูถูกฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายอันประกอบไปดวยคาขาดรายได  
คาเสียชื่อเสียง คาเสียขวัญและกําลังใจ คาเสียความรูสึก คาเสียเวลา และอ่ืน ๆ รวมทั้ง 
คาสวัสดิการของการทํางานที่ผูฟองคดีควรจะไดรับในแตละเดือน คาเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๖๑๑,๒๔๐ บาท 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     โดยที่ขอ ๔.๒.๑ ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคร้ังที่ ๑ เม่ือผูทดลอง
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ปฏิบัติงานไดทดลองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา ๖ เดือน น้ัน มีความประสงคที่จะใหคณะกรรมการ
ประเมินไดรับทราบขอมูลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี ตลอดจนนิสัยและความประพฤติ 
ในระหวางที่ปฏิบัติงานมาแลวในชวงระยะเวลาหน่ึงวามีผลการปฏิบัติงานเปนเชนไร มีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหรือไม โดยหากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานกอนครบ
ระยะเวลา ๖ เดือน ตามประกาศดังกลาว อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูฟองคดีได  
นอกจากน้ี หากปรากฏวาในการประเมินครั้งที่ ๑ ผูฟองคดีมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ 
ที่กําหนด ประธานกรรมการประเมินจะตองแจงใหผูฟองคดีทราบผลการประเมิน เพ่ือปรับปรุง
ตนเองและมีสิทธิรับการประเมินในครั้งตอไปเม่ือปฏิบัติงานครบ ๑ ป จึงเปนกรณีที่ประกาศ
ดังกลาวไดกําหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ของผูฟองคดี ตลอดจนรับรองสิทธิของผูฟองคดีวาสามารถเขารับการประเมินในครั้งตอไป 
เม่ือปฏิบัติงานครบ ๑ ป อันเปนสาระสําคัญสวนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิงานของผูฟองคดีในครั้งที ่๑ ไดกระทําลง 
๒ ชวง ในขณะท่ีผูฟองคดีปฏิบัติงานไดเพียง ๒ เดือนเศษ และกอนครบระยะเวลา ๖ เดือน  
จึงไมเปนไปตามที่ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายไดฯ กําหนดไว  นอกจากน้ี ขอเท็จจริงปรากฏวาประธานกรรมการประเมินไมไดแจง 
ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานใหผูฟองคดีทราบ เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูฟองคดี
ปรับปรุงตัวเองกอนจะไดรับการประเมินครั้งใหม ประกอบกับนาง ป. ซ่ึงเดิมเปนประธานกรรมการ
ประเมินผลไดลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีคร้ังที่ ๑ ชวงที่ ๑ 
ในขณะที่พนจากตําแหนงผูชวยอธิการบดีแลว ซ่ึงมีผลทําใหสถานภาพการเปนประธานกรรมการ
ประเมินสิ้นสุดลงไปดวย จึงไมมีอํานาจที่จะลงลายมือชื่อในแบบประเมินดังกลาวได และแมวา
ตอมาผูถูกฟองคดีจะมีคําสั่งแตงตั้งรองอธิการบดีเปนประธานกรรมการประเมินแทนนาง ป. แลว 
แตรองอธิการบดีคนใหมดังกลาวก็ไมไดลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
คร้ังที่ ๑ ชวงที่ ๑ แทนนาง ป. แตอยางใด  นอกจากน้ี ผูทําการประเมินประกอบดวยคณะกรรมการ
จํานวน ๓ คน แตกลับทําการประเมินโดยใชแบบประเมินชุดเดียวกัน จึงเปนการประเมินที่มิได
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดฯ 
ที่กําหนดใหตองแยกแบบประเมินของคณะกรรมการแตละคน แลวจึงนํามาสรุปผลตอไป  
จึงเห็นไดวาการที่ผูถูกฟองคดีประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีกอนครบกําหนดระยะเวลา 
๖ เดือน และคณะกรรมการประเมินทั้งสามคนไดทําการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ของผูฟองคดีโดยใชแบบประเมินชุดเดียวแลวรับรองผลการประเมินรวมกัน โดยมีคณะกรรมการ
หน่ึงคนลงลายมือชื่อในแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในขณะที่ไมมีอํานาจที่จะลงลายมือชื่อ 
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผูฟองคดีจึงเปนการดําเนินการที่ไมเปนไปตามรูปแบบ 
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ขั้นตอน วิธีการ อันเปนสาระสําคัญของการประเมินผลงานตามที่ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดฯ กําหนด การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่ง
เลิกจางผูฟองคดี จึงเปนการเลิกจางโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
     เม่ือการเลิกจางผูฟองคดีเปนการเลิกจางกอนครบกําหนดเวลา 
ตามสัญญาจางถึง ๖ เดือน ผูฟองคดีจึงไดรับความเสียหายเทากับรายไดของการทํางาน ๖ เดือน 
ซ่ึงผูฟองคดีมีสิทธิไดรับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๙,๕๔๐ บาท เปนระยะเวลา ๖ เดือน  
คิดเปนเงิน ๕๗,๒๔๐ บาท สวนกรณีที่ผูฟองคดีเรียกคาเสียชื่อเสียง คาเสียขวัญ และกําลังใจ 
คาเสียความรูสึก คาเสียเวลา และอ่ืน ๆ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คาสวัสดิการการทํางาน 
ของผูฟองคดีที่ควรจะได รับในแตละเดือน รวมเปนเงิน ๕๕๔ ,๐๐๐ บาท น้ัน เห็นวา  
กรณีดังกลาวไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายที่แทจริงอยางไร จึงไมอาจ
กําหนดคาเสียหายสวนนี้ใหผูฟองคดีได  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินคาเสียหายใหแก 
ผูฟองคดีจํานวน ๕๗,๒๔๐ บาท ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๗/๒๕๕๕) 
 

     เม่ือสัญญาจางเปนพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล
กําหนดใหสัญญาจางสิ้นสุดลงหากพนักงานจางไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ติดตอกัน ๒ คร้ัง  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจางของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล  ดังน้ัน กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไดใชแบบประเมิน 
และกําหนดหลักเกณฑการประเมินเปนไปตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
สวนตําบลดังกลาวกําหนด โดยไมปรากฏพยานหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงใหเห็นถึง 
การดําเนินการที่ ไมชอบ  และพิจารณาใหคะแนนการประเมินแกพนักงานจาง 
อยูในเกณฑควรปรับปรุงติดตอกันสองครั้ง อันเปนกรณีไมผานการประเมิน จึงเปน 
การประเมินที่ชอบดวยกฎหมาย และเม่ือการไมผานการประเมินติดตอกันดังกลาว 
มีผลใหสัญญาจางสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขในสัญญา การที่ตอมาองคการบริหารสวนตําบล 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีคําสั่งเลิกจางพนักงานจาง
ดังกลาว จึงเปนการเลิกจางโดยชอบดวยกฎหมายแลว 
     สรุปขอเท็จจริง 
     องคการบริหารสวนตําบลเสือหึง (ผูถูกฟองคดี) ทําสัญญาจาง 
ผูฟองคดีเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผู ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
โดยสัญญาจางมีกําหนด ๔ ป  ตอมา ผูถูกฟองคดีทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดี 
โดยปลัดองคการบริหารสวนตาํบลเสือหึงในฐานะผูบงัคับบญัชา ปรากฏวาผลการประเมินผูฟองคดี



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๗๓ 
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อยูในเกณฑควรปรับปรุง ๒ คร้ังติดตอกัน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสือหึงจึงไดทําความเห็น
เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเสือหึงเพ่ือพิจารณาสั่งการ ซ่ึงนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลเสือหึงเห็นสมควรใหเลิกจางผูฟองคดี โดยไดมีหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาอนุมัติเลิกจางผูฟองคดี  ตอมา 
คณะกรรมการดังกลาวไดมีมติเห็นชอบใหเลิกจางผูฟองคดี นายกองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง
จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย และมีหนังสือ 
แจงมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณ
คําสั่งดังกลาว แตนายกองคการบริหารสวนตําบลเสือหึงพิจารณาแลวยืนยันตามคําส่ังเดิม  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย 
เปนคาตอบแทนรายเดือน คาครองชีพ และคาเสียหายแกทางทํามาหาไดของผูฟองคดี  
รวมเปนเงิน ๒๐๔,๓๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง 
ผูถูกฟองคดีไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง ตามขอ ๔๐๔๒ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง 
โดยปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสือหึงในฐานะผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีไดใชแบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครศรีธรรมราชดังกลาว โดยแบงเปนการประเมินดานผลงาน ไดแก ปริมาณผลงาน คุณภาพ
ผลงาน ความทันเวลา ความคุมคาของการใชทรัพยากร และผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได 
และการประเมินดานคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ไดแก คุณสมบัติที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะภารกิจ เชน การใหความรวมมือ การวางแผนและการจัดระบบงาน ความนาไววางใจ 
ความรับผิดชอบตอหนาที่ การตัดสินใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความอุตสาหะ  
การรักษาวินัย มนุษยสัมพันธ และความรูเก่ียวกับภารกิจของตนเอง ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ 
 
 
 

                                                            
 ๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง 
 ขอ ๔๐ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ปละ ๒ คร้ัง  
ตามปงบประมาณ คือ 
 คร้ังที่ ๑ ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
 คร้ังที่ ๒ ประเมินผลในชวงการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
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ขอ ๓๘๔๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชขางตน 
ปรากฏวาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูฟองคดีคร้ังที่ ๑ ไดคะแนนอยูในเกณฑควรปรับปรุง  
ตอมา ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีอีกเปนคร้ังที่ ๒ ปรากฏวาผูฟองคดี 
ยังคงไดคะแนนอยูในเกณฑควรปรับปรุงเชนเดิม โดยปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง 
มีความเห็นในทั้งสองคร้ังของการประเมินสอดคลองกันวา ผูฟองคดีควรรักษาวินัยและระเบียบ
ของทางราชการ การมาทํางาน การมีมนุษยสัมพันธ และควรปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีกวาน้ี
ซ่ึงคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล
เสือหึงก็ไดเห็นดวยกับผลการประเมินดังกลาว  ดังนั้น เม่ือผูถูกฟองคดีไดใชแบบประเมิน 
และกําหนดหลักเกณฑการประเมินเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง โดยไมปรากฏพยานหลักฐานอ่ืนใด
ที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการที่ไมชอบดวยประกาศดังกลาว กรณีจึงยอมฟงไดวา 
เปนการประเมินโดยชอบดวยกฎหมายแลว การท่ีตอมานายกองคการบริหารสวนตําบลเสือหึง
เสนอความเห็นควรเลิกจางผูฟองคดีตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการดังกลาวไดมีมติเห็นชอบใหเลิกจางผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี
จึงมีคําส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ทั้งน้ี ตามขอ ๔๓๔๔ 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราชขางตน ซ่ึงมีผลทําให
สัญญาจางผูฟองคดีสิ้นสุดลง จึงเปนการเลิกจางโดยชอบดวยกฎหมายแลว ที่ผูฟองคดีอางวา
การใชดุลพินิจประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบรายแรงเปนการเลิกจางผูฟองคดีจะตองมี
พยานหลักฐานประกอบการใชดุลพินิจ และหากผูฟองคดีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ผูถูกฟองคดี
มีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําและตักเตือนผูฟองคดีและตองทําบันทึกตักเตือนไวเปนหลักฐาน 
                                                            
 ๔๓-๔๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง 
  ขอ ๓๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ใหประเมินจากผลงาน 
และคุณลักษณะในการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี โดยใหมีสัดสวนของผลงานไมนอยกวารอยละ ๗๐ 
  (๑) การประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังน้ี 
  (ก) ปริมาณงาน 
  (ข) คุณภาพงาน 
  (ค) ความทันเวลา 
 (๒) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดคุณลักษณะที่จําเปน 
ตอการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๔๓ พนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจางทั่วไปผูใด ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว  
มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินติดตอกัน ๒ คร้ัง ต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อพิจารณาเลิกจาง โดยหากนายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นควรเลิกจาง ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
เพื่อพิจารณามีมติ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีมติประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามมติน้ัน 
 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๗๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีเพ่ือเปนมูลเหตุประกอบการพิจารณาประเมินผล 
การปฏิบัติงานน้ัน เม่ือประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มิไดกําหนดใหตองมีพยานหลักฐานประกอบการใชดุลพินิจในการใหคะแนนประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานจาง รวมถึงมิไดกําหนดใหตองทําบันทึกตักเตือนหรือดําเนินการทางวินัย
แกผูฟองคดีเพ่ือเปนมูลเหตุประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับเม่ือไดมี
การแจงผลการประเมินทั้งสองครั้งใหผูฟองคดีทราบแลว ผูฟองคดีก็มิไดโตแยงผลการประเมิน
ดังกลาววาไมถูกตองอยางไร ขออางของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได  ดังน้ัน เม่ือไดวินิจฉัยแลววา
การเลิกจางผูฟองคดีเปนการเลิกจางโดยชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิดชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๔/๒๕๕๗) 
 

(๑) การสั่งใหลูกจางปฏิบัติหนาที่ 
 

     การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางมีคําสั่งใหลูกจาง 
ไปปฏิบัติหนาที่ ณ สถานที่ อ่ืนในสังกัดของผูวาจางตามความสมัครใจของลูกจาง  
โดยคงตําแหนงเดิม ถือเปนการสั่งการของผูวาจางตามที่เห็นเปนการเหมาะสม 
แกประโยชนของผูวาจาง ซึ่งเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในคําสั่งแลว  
การที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางไมไดมีคําสั่งใหลูกจางกลับมาปฏิบัติหนาที่ 
ในหนวยงานเดิม ก็ถือเปนการใชอํานาจทางบริหารในการจัดสรรหรือคัดคนไป 
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทางราชการตามที่เห็นสมควรเชนเดียวกัน  ดังน้ัน  
เม่ือคําสั่งใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ ณ สถานที่อ่ืนดังกลาว ไมไดสงผลกระทบตออัตรา
เงินเดือนของลูกจางตามสัญญา และไมมีกฎหมายหรือขอสัญญาใดกําหนดหามเอาไว 
คําสั่งของหนวยงานทางปกครองผูวาจางดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย 
     สรุปขอเท็จจริง 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในขณะที่เปน
สถาบันราชภัฏอุดรธานีไดทําสัญญาวาจางผูฟองคดีเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานอาจารย 
โดยทําสัญญาจางครั้งแรกตําแหนงลูกจางชั่วคราว และไดตอสัญญาจางคร้ังที่สองในตําแหนง
อาจารยโดยไมไดกําหนดระยะเวลา  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเปดศูนยการศึกษาบึงกาฬ 
เปนวิทยาเขต ซ่ึงอธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ไปปฏิบัติงานที่ศูนยการศึกษาบึงกาฬ ตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ โดยความสมัครใจของผูฟองคดี  หลังจากนั้น สถาบันราชภัฏอุดรธานีไดยกฐานะขึ้นเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และวิทยาเขต
บึงกาฬเปนสวนราชการหนึ่งในสังกัดผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีฐานะเทียบเทาคณะ หลังจากที่ผูฟองคดี



 
 
๑๒๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตบึงกาฬครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว ไดมีหนังสือ
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอยายกลับมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตามเดิม  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดสั่งการทายหนังสือฉบับดังกลาววา หากผูฟองคดีประสงคจะกลับมา
ปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมใหสมัครสอบคัดเลือกเปนอาจารยใหม ผูฟองคดีจึงสมัครสอบ 
เพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานอาจารย แตไมผานเกณฑการคัดเลือก ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอใหทบทวนคําส่ังเพ่ือใหผูฟองคดียายกลับมาปฏิบัติงานท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
อีกคร้ัง แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวสั่งการวา ปจจุบันพนักงานอาจารยแตละแหง 
เปนอิสระ หากจะมีการยายก็ขึ้นอยูกับการรับหรือการคัดเลือกของแตละแหง ผูฟองคดีเห็นวา
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมยายผูฟองคดีกลับมาปฏิบัติงานเม่ือครบกําหนดเวลาตามคําส่ังแลว 
ทําใหผูฟองคดีไมไดรับเงินเพ่ิมเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท ตองเสียคาใชจายในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงานที่วิทยาเขตบึงกาฬ รวมทั้งตองเสียสุขภาพทางรางกายและจิตใจ รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๖๗,๖๐๐ บาท จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับมาปฏิบัติงานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังเดิม และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ชดใชคาเสียหายจากการเสียสิทธิในการรับเงินเพ่ิมเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท รวม ๑๓ เดือน รวมทั้ง
คาเดินทางไปกลับจังหวัดอุดรธานี-อําเภอบึงกาฬ สัปดาหละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๕๒ สัปดาห 
และคาเสียหายจากการเสียสุขภาพทางกายและจิตใจจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๒๖๗,๖๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี 
     คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
     การท่ีผูถูกฟองคดีที่  ๒ มีคําสั่ งใหผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ 
ที่ศูนยการศึกษาบึงกาฬ ซ่ึงเปนหนวยงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถือเปนการสั่งการของนายจาง
ตามสัญญาจางที่เห็นวาเปนการเหมาะสมแกประโยชนของผูวาจาง และเม่ือครบกําหนด 
ตามระยะเวลาในคําสั่ง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายจางก็ยอมมีอํานาจพิจารณาถึงเหตุผล
ความจําเปน ตลอดจนความเหมาะสมและประโยชนของหนวยงานในการพิจารณาวาจะให 
ผูฟองคดีกลับมาปฏิบัติงานที่เดิมหรือไม  อีกทั้ง การดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการ 
ใชอํานาจทางบริหารในฐานะนายจางในการจัดสรรหรือคัดคนไปปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชน 
ของทางราชการไดตามที่เห็นสมควร ประกอบกับไมมีกฎหมายหรือสัญญาขอใดที่หามนายจาง 
มิใหโยกยายขาราชการ ลูกจาง ไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานอ่ืนของตน  ดังนั้น เม่ือปรากฏวา
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีไปทํางานที่ศูนยการศึกษาบึงกาฬเปนความสมัครใจ
ของผูฟองคดีและไมไดสงผลกระทบกระเทือนตออัตราเงินเดือนตามสัญญาจางของผูฟองคดี 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบดวยกฎหมาย สวนเม่ือครบกําหนดเวลาแลวผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มิไดมีคําสั่งใหยายผูฟองคดีกลับ ก็เปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายจางที่จะใชดุลพินิจ



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๗๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน ซ่ึงหากผูฟองคดีเห็นวาเปนการไมชอบก็อาจบอกเลิกการจาง
โดยบอกกลาวลวงหนาเปนเวลา ๑ เดือนได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมจําตองชดใชคาเสียหาย 
ใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๗/๒๕๕๕) 
 

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาล 

 

 ๒.๒.๑ การเกิดสัญญา 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

  ๒.๒.๒ ผลของสัญญา 
 

   (๑) การชําระคาปรับ 
 

    การที่ผูรับจางไมสามารถสงมอบงานตามสัญญาไดจนลวงเลย
กําหนดแลวเสร็จตามสัญญา ทั้งที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางไมไดอนุมัติให 
มีการขยายระยะเวลาออกไป ถือไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามสัญญา 
หนวยงานทางปกครองผูวาจางจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยชอบดวยกฎหมาย  
อยางไรก็ตาม หากปรากฏวาจํานวนเบี้ยปรับที่หนวยงานทางปกครองผูวาจางใชสิทธิ
เรียกใหผูรับจางตองชําระจากการสงมอบงานลาชาน้ัน เปนจํานวนคร่ึงหน่ึงของวงเงิน
คาจางตามสัญญา ซึ่งเปนเบี้ยปรับที่สูงเกินสวน เห็นสมควรลดจํานวนเบ้ียปรับดังกลาวลง
เหลือเพียงรอยละสิบของวงเงินคาจางตามสัญญา 
    สรุปขอเท็จจริง 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (ผูฟองคดี) ทําสัญญาจาง 
ใหบริษัท ซ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จัดทําโครงการพัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศของรัฐสภา
สําหรับเด็กและเยาวชน โดยกําหนดจายเงินคาจางออกเปน ๔ งวด ปรากฏวาภายหลังจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอสงมอบงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจการจางมีมติใหเพ่ิมเติมรายละเอียด
ของงานอีกหลายรายการ  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอสงมอบงานงวดที่ ๑ อีกคร้ัง  
และไดขอสงมอบงานงวดที่ ๒ ในคราวเดียวกัน แตคณะกรรมการตรวจการจางยังมีมติให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แกไขงานอีกหลายครั้งเชนเดิม  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือขอให
ทําการตรวจรับงานงวดที่ ๒ อีก แตคณะกรรมการตรวจการจางยังพิจารณางานงวดที่ ๑ ไมแลวเสร็จ 
จึงไมอาจพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๒ ได จนกระท่ังวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ซ่ึงลวงเลย



 
 
๑๒๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาแลว คณะกรรมการตรวจการจางจึงมีมติเห็นชอบใหตรวจรับงาน
งวดที่ ๑ และชําระคาจางงวดดังกลาวใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ พรอมทั้งเห็นควรขยายเวลาใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยงดคาปรับจากการกอสรางงานลาชา  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดขอ
สงมอบงานงวดที่ ๒ อีกคร้ัง แตคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวางานงวดดังกลาวยังมีเน้ือหา 
ไมครบถวน  อีกทั้ง ยังไมไดสงมอบขอมูลฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ จึงแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
สงเนื้อหาทั้งหมดภายใน ๕ วันทําการ และไดแจงใหเขารวมการประชุมกับคณะกรรมการ 
ตรวจการจางดวย แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดสงขอมูลฉบับภาษาอังกฤษดังกลาว 
และไมเขารวมการประชุมแตอยางใด คณะกรรมการตรวจการจางจึงมีมติวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ทําผิดขอสัญญา เปนเหตุใหผูฟองคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เปนผูทิ้งงาน รวมทั้งเรียกคาปรับตามสัญญาจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตลอดจนมีหนังสือถึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนธนาคารผูค้ําประกันใหสงมอบหลักประกันตามสัญญาใหแกผูฟองคดี 
แตผูถูกฟองคดีทั้งสองเพิกเฉย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันชดใชคาปรับ คาเสียหาย พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    เม่ือพิจารณาระยะเวลาที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางวาไดสงมอบงานงวดที่ ๒ ครบถวนถูกตองแลว
ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จะเห็นไดวาเปนระยะเวลายาวนานพอสมควรแลว และไมปรากฏวา
ผูฟองคดีไดขยายเวลาใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสงมอบงานงวดที่ ๒  
ใหครบถวนตามที่ระบุไวในสัญญา ประกอบกับเวลาไดลวงพนกําหนดที่งานจะตองแลวเสร็จ 
มาพอสมควรแลว จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามที่กําหนดไว 
ในสัญญา เปนเหตุใหผูฟองคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดตามขอสัญญา ประกอบกับขอ ๑๓๗ 
วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีสิทธิเรียกให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชําระคาปรับไดนับตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนวันถัดจากวันสิ้นสุด
สัญญา จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ อันเปนวันบอกเลิกสัญญา รวมทั้งสิ้น ๗๓๒ วัน  
ซ่ึงปรากฏวาผูฟองคดีไดหักระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจางใชในการตรวจรับงานจํานวน 
๒๔๑ วัน จึงเหลือเงินคาปรับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชดใชเปนจํานวน ๕๑๑ วัน คิดเปนเงิน 
๔,๓๓๘,๓๙๐ บาท แตโดยท่ีเงินคาปรับน้ันนอกจากจะเปนหลักประกันใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปฏิบัติตามสัญญาแลว ยังเปนขอตกลงที่กําหนดคาเสียหายระหวางคูสัญญาไวลวงหนาในกรณีที่มี
การผิดสัญญาดวย โดยหากคาปรับที่กําหนดไวสูงเกินสวน ศาลก็มีอํานาจที่จะพิจารณาลดคาปรับ
ที่สูงเกินสวนลงไดตามสมควรตามมาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน 
เม่ือกรณีน้ีคาปรับมีจํานวนสูงถึง ๔,๓๓๘,๓๙๐ บาท หรือคิดเปนคร่ึงหน่ึงของวงเงินคาจาง  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๗๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงสมควรลดคาปรับใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงเหลือเพียงรอยละสิบของวงเงินคาจางตามสัญญา 
รวมเปนเวลา ๑๐๐ วัน คิดเปนเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๐๐๐ บาท 
    สวนดอกเบี้ยผิดนัดน้ัน เ ม่ือปรากฏวาผูฟองคดีมีหนังสือแจงให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหนําเงินคาปรับมาชําระภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือและผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไดรับหนังสือทวงถามใหชําระเงินคาปรับในวนัที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ แตเพิกเฉยไมนําเงิน
มาชําระ จึงตกเปนผูผิดนัดตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองชําระดอกเบ้ียผิดนัดใหแกผูฟองคดีจากหน้ีคาปรับดังกลาวในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป ตามมาตรา ๒๒๔ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน ตั้งแตวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๔๙ จนถึงวันฟองคดี จํานวน ๑๓ วัน เปนเงิน ๒,๒๖๗.๘๗ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๘๕๑,๒๖๗.๘๗ บาท สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงยินยอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาน้ัน เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับหนังสือทวงถามใหชําระเงินค้ําประกัน 
เม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โดยแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชําระเงินภายใน ๗ วัน นับแต 
วันที่ไดรับหนังสือ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกเฉย จึงตกเปนผูผิดนัดตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันฟองคดี รวมเปนเวลา ๑๑ วัน คิดเปน
ดอกเบ้ียจํานวน ๑,๙๑๘.๙๗ บาท  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองรวมกันหรือแทนกันชําระเงิน
พรอมดวยดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีเปนตนเงินพรอมดอกเบี้ยรวมจํานวน ๘๕๐,๙๑๘.๙๗ บาท 
    พิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวน 
๘๕๑,๒๖๗.๘๗ บาท โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองรับผิดชําระเงินไมเกินจํานวน ๘๕๐,๙๑๘.๙๗ บาท 
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๘๔๙,๐๐๐ บาท นับถัดจาก 
วันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยตองชําระใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙/๒๕๕๖) 
 

   (๒) การคืนหลักประกันสัญญา 
 

    เม่ือขอกําหนดในสัญญากับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง 
ผูวาจางตองคืนเงินหลักประกันผลงานที่หักไวจากเงินคาจางใหแกเอกชนผูรับจาง
ภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบวาเอกชนผูรับจาง 
ไดปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  ดังน้ัน แมในสัญญาจางจะระบุระยะเวลา 
ใหเอกชนผูรับจางยังมีความผูกพันตามสัญญาในเรื่องการรับประกันผลงานภายหลัง 
จากที่ไดสงมอบงานแลว หนวยงานทางปกครองผูวาจางก็ไมสามารถกลาวอางขอสัญญา



 
 
๑๒๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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ดังกลาวเพื่อปฏิเสธการคืนเงินหลักประกันผลงานใหแกเอกชนผูรับจางที่สงมอบงาน
ครบถวนตามสัญญาแลวได 
    สรุปขอเท็จจริง 
    เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรี
เมืองปูเจาสมิงพราย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดทําสัญญาจางผูฟองคดีเพ่ือปฏิบัติงานโครงการ 
จางที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยอาศัยการจัดการ
ฐานขอมูลระบบ GIS ซ่ึงแบงการจายเงินคาจางเปน ๓ งวด ปรากฏวาภายหลังจากผูฟองคดี 
สงมอบงานงวดที่ ๑ ผูถูกฟองคดีไดจายเงินคาจางงวดที่ ๑ ให โดยไดหักเงินประกันผลงาน 
เปนจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ไว และตอมาผูฟองคดีไดสงมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓  
(งวดสุดทาย) โดยผูถูกฟองคดีไดตรวจรับงานงวดดังกลาว และผูถูกฟองคดีจายเงินคาจาง 
ใหแกผูฟองคดีโดยไมไดหักเงินประกันผลงานงวดดังกลาว รวมทั้งมิไดคืนหลักประกันผลงาน 
ที่ไดหักไวจากเงินคาจางงวดที่ ๑ ใหแกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงมีหนังสือทวงถามใหผูถูกฟองคดี 
คืนเงินประกันผลงานดังกลาว แตผูถูกฟองคดีเห็นวาผูฟองคดียังมีความผูกพันตามสัญญา 
ในเร่ืองการรับประกันผลงานอีก ๓ ป จึงยังไมคืนเงินประกันผลงานจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท  
แกผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
รวมกันชําระเงินประกันผลงานเปนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดี พรอมดอกเบี้ย 
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาวนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวา 
จะชําระเสร็จ 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังจากผูฟองคดีไดสงมอบงานจาง 
งวดที่ ๑ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจายเงินคาจางใหแกผูฟองคดีโดยหักเงิน
ประกันผลงานตามสัญญาไวเปนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท  ตอมา ผูฟองคดีไดสงมอบงานจาง
งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (งวดสุดทาย) ใหแกผูถูกฟองคดี เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  
โดยคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานดังกลาวเม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  
และเห็นชอบวาผูฟองคดีไดปฏิบัติงานทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงไดจายเงินคาจางงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ใหแกผูฟองคดี โดยไมไดหักเงินประกันผลงาน 
งวดดังกลาวไวแตอยางใด กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยตามสัญญาแลว 
เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองคืนเงินประกันผลงานที่หักไว 
จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ใหแกผูฟองคดีภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีไดปฏิบัติงานทั้งหมดเสร็จเ รียบรอย   ทั้ ง น้ี  ตามที่ กําหนดไวใน 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๘๑ 
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ภาคผนวก ค. ของสัญญา ประกอบกับขอ ๖๕๔๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กลาวคือ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะตองคืนเงินประกันและสวนที่หักไวใหแกผูฟองคดีอยางชาที่สุดภายในวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๔๘  ดังน้ัน เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมคืนเงินประกันผลงานใหแก
ผูฟองคดี กรณีจึงถือวาผูถูกฟองคดีผิดนัดชําระหน้ี และตองเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท นับแตวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘ เปนตนไป  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
อยางไรก็ตาม เม่ือผูฟองคดีมิไดอุทธรณโตแยงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนที่พิพากษา
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองเสียดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน  
๗๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
กรณีจึงตองยุติตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงิน 
ประกันผลงานจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน 
จํานวนดังกลาว นับตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีพนจากขอผูกพัน 
ตามสัญญาจางเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๙๒/๒๕๕๗) 
                                                            

๔๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๖๕ คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ ดังน้ี 
 (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบ 

กับแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการส่ังหยุดงานหรือพักงาน 
ของผูควบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เพื่อพิจารณาส่ังการตอไป 

 (๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได  
ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางน้ัน ๆ โดยใหมีอํานาจส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม 
หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนด 
ในสัญญา 

 (๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบ 
การสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วที่สุด 

 (๔) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลว  
ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางน้ัน และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด 
แลวแตกรณี โดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการ
เบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และรายงานใหหัวหนาฝายบริหาร 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินทราบ 

  ในกรณีที่เห็นวาผลงานท่ีสงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนด 
ในสัญญา ใหรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบ 
หรือส่ังการแลวแตกรณี 

 (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาฝายบริหาร 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเพื่อพิจารณาส่ังการ ถาหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
ส่ังการใหตรวจรับงานจางน้ันไว จึงจะดําเนินการตาม (๔) 
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บทที่ ๒๑ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการ 

 
 

๑. การแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 
 

 หลักการสําคัญของการระงับขอพิพาทโดยวิ ธีการอนุญาโตตุลาการ  คือ  
หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา และหลักความศักดิ์สิทธ์ิของ 
การแสดงเจตนา  ดังน้ัน  หากคูพิพาทสมัครใจตกลงกันบนหลักความเสมอภาค 
โดยกําหนดองคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไวเปนอยางอ่ืน อันแตกตางจาก
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ และมิไดมีฝายใดโตแยงคัดคาน 
จนกระท่ังคณะอนุญาโตตุลาการไดทําคําวินิจฉัยชี้ขาดตามอํานาจหนาที่แลว กรณี 
ยอมไมมีเหตุใหศาลนําประเด็นเก่ียวกับองคประกอบของอนุญาโตตุลาการดังกลาวมาใช
ในการเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่คูพิพาทแตงตั้งข้ึนน้ันอีก 
 สรุปขอเท็จจริง 
 เทศบาลนครลําปาง (ผูรอง) ทําสัญญาจางบริษัท ส. (ผูคัดคานที่ ๒) ใหกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาล แตปรากฏวาภายหลังจากทํางานตามสัญญาไดเกิด 
กรณีพิพาทเก่ียวกับเงินคาชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกตามสัญญา ผูคัดคานที่ ๒  
จึงมีหนังสือถึงผูรองขอใหระงับขอพิพาทดังกลาวโดยอนุญาโตตุลาการ  ตอมา ผูคัดคานที่ ๒  
ไดแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายผูคัดคานที่ ๒ จํานวน ๑ คน และขอใหผูรองแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ
ฝายผูรองเขารวมพิจารณาระงับขอพิพาท ผูรองจึงแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายผูรอง จํานวน  
๑ คน เชนเดียวกัน โดยอนุญาโตตุลาการท้ังสองฝายไดทําคําวินิจฉัยรวมกันวา ผูคัดคานที่ ๒ 
ซ่ึงเปนผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญา จึงไมตองรับผิดชดใชคาชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุ
คัดเลือกใหแกผูรอง แตผูรองเห็นวาการพิจารณาวินิจฉยัของคณะอนุญาโตตลุาการ (ผูคัดคานที่ ๑) 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากคําชี้ขาดไมอยู ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ  
และวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ รวมทั้ง
องคประกอบของคณะอนุญาโตตลุาการก็ไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน จึงนําคดีมาฟองตอศาล
ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกลาว 
 
 
 



 
 
๑๒๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 แมมาตรา ๑๗๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะบัญญัติ
เก่ียวกับองคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไววา ใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวย
อนุญาโตตุลาการเปนจํานวนเลขคี่ และวรรคสอง บัญญัติวา ในกรณีที่คูพิพาทกําหนดจํานวน
อนุญาโตตุลาการเปนเลขคู ใหอนุญาโตตุลาการรวมกันตั้งอนุญาโตตุลาการเพ่ิมอีกหน่ึงคน 
เปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ... และวรรคสาม บัญญัติวา ในกรณีที่คูพิพาทไมสามารถ 
ตกลงกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการได ใหมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว แตเม่ือพิจารณา
บทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคสาม๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงเปนบทบัญญัติเก่ียวกับ 
เหตุเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการพบวา กฎหมายกําหนดใหศาลมีอํานาจ 
เพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีที่ เก่ียวกับองคประกอบของ 
คณะอนุญาโตตุลาการไดใน ๒ กรณีเทาน้ัน คือ กรณีที่องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ไมเปนไปตามที่คูพิพาทไดตกลงกันไว กับกรณีที่คูพิพาทไมไดตกลงกันในเรื่ององคประกอบ 
ของคณะอนุญาโตตุลาการไวเปนอยางอ่ืนและองคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการนั้น 
ไมชอบดวยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ  ดังนั้น องคประกอบของอนุญาโตตุลาการ 
ตามมาตรา ๑๗ ดังกลาวจึงมิใชบทบังคับคูพิพาทเปนการเด็ดขาดใหตองกําหนดองคประกอบ
ของคณะอนุญาโตตุลาการตามที่มาตรา ๑๗ กําหนดไวเทาน้ัน เพราะหลักการสําคัญของ 
การระงับขอพิพาทโดยสัญญาอนุญาโตตุลาการ คือ หลักความเสมอภาครวมทั้งหลักเสรีภาพ 
ในการแสดงเจตนา และหลักความศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงเจตนา  ดังน้ัน หากคูพิพาทสมัครใจ 
ตกลงกันบนหลักความเสมอภาคโดยกําหนดองคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไวเปนอยางอ่ืน
แตกตางจากบทบัญญัติในมาตรา ๑๗ และไมมีฝายใดโตแยงคัดคาน จนกระทั่งคณะอนุญาโตตุลาการ
                                                            
 ๑-๒ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๑๗ ใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการเปนจํานวนเลขคี่ 
  ในกรณีที่คูพิพาทกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการเปนเลขคู ใหอนุญาโตตุลาการรวมกันตั้งอนุญาโตตุลาการเพิ่ม
อีกหน่ึงคนเปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการ วิธีการตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๒) 
  ในกรณีที่คูพิพาทไมสามารถตกลงกําหนดจํานวนอนุญาโตตุลาการได ใหมีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว 
 

  มาตรา ๔๐ การคัดคานคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจเพิกถอน 
คําชี้ขาดตามที่บัญญัติไวในมาตราน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) คูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดสามารถพิสูจนไดวา 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (จ) องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิไดเปนไปตามที่
คูพิพาทไดตกลงกันไว หรือในกรณีที่คูพิพาทไมไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น องคประกอบดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๘๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวไดทําคําวินิจฉัยชี้ขาดตามอํานาจหนาที่แลว กฎหมายยอมไมประสงคใหศาลนําประเด็น
องคประกอบของอนุญาโตตุลาการดังกลาวมาเปนเหตุในการเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการที่คูพิพาทแตงตั้งขึ้นน้ันอีก 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา สัญญาจางพิพาทมีขอตกลงกําหนดใหการระงับขอพิพาท
กระทําโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน ซ่ึงขอตกลงดังกลาวทําขึ้นภายหลังการบังคับใชพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ เพียง ๓ วัน หากผูรองเห็นวาขอตกลงในเรื่องการระงับขอพิพาท 
โดยอนุญาโตตุลาการไดกระทําตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการเดิม 
ซ่ึงไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ผูรองทั้งในฐานะ
หนวยงานของรัฐที่ตองผูกพันตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ และในฐานะ 
ผูวาจางยอมมีสิทธิโดยชอบที่จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอสัญญาเดิมใหองคประกอบของ 
คณะอนุญาโตตุลาการที่กําหนดไวเปนไปตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ
การท่ีผูรองมิไดแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในขอดังกลาวจนกระทั่งเกิดขอพิพาทตามสัญญา  
และผูรองกับผูคัดคานที่ ๒ ก็ไดเลือกวิธีการระงับขอพิพาทโดยการตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน
ตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญา อีกทั้งในระหวางการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว
ก็มิไดมีคูพิพาทฝายใดคัดคานวาองคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นไมชอบดวย 
มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ กรณียอมถือไดวาผูรองไดยอมรับ
องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาแลววามีอํานาจวินิจฉัย 
ชี้ขาดขอพิพาทได การที่ผูรองเพ่ิงกลาวอางมาในคํารองเปนคดีน้ีวา องคประกอบของ 
คณะอนุญาโตตุลาการไมชอบดวยกฎหมาย จึงเปนการใชสิทธิไมสุจริต ประกอบกับกรณีน้ี 
ศาลจะเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาดของผูคัดคานที่ ๑ ซ่ึงเปนคณะอนุญาโตตุลาการกรณีพิพาท
ระหวางผูรองกับผูคัดคานที่ ๒ ได ก็ตอเม่ือองคประกอบของผูคัดคานที่ ๑ ไมเปนไปตาม 
ขอสัญญาเทาน้ัน ศาลไมอาจนําหลักเกณฑองคประกอบของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๑๗ 
ดังกลาว มาวินิจฉัยเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาดของผูคัดคานที่ ๑ ได และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏ
ตอไปวาอนุญาโตตุลาการฝายผูรองและฝายผูคัดคานมีความเห็นรวมกันวา ผูคัดคานที่ ๒  
ไมตองชําระเงินตามที่ผูรองเรียกรอง จึงเปนกรณีที่อนุญาโตตุลาการสามารถประนีประนอม 
ขอพิพาทไดโดยไมจําตองตั้งอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาด จึงเห็นไดวาองคประกอบของผูคัดคานที่ ๑ 
เปนไปตามที่ผูรองและผูคัดคานที่ ๒ ไดตกลงกันไวในสัญญาแลว อันเปนกรณีที่ผูรองไมสามารถ
พิสูจนไดวาองคประกอบของผูคัดคานที่ ๑ มิไดเปนไปตามที่ผูรองและผูคัดคานที่ ๒ ไดตกลงกันไว 
ศาลจึงไมอาจเพิกถอนคําวินิจฉัยชี้ขาดของผูคัดคานที่ ๑ ไดตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (จ) 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ  พิพากษายกคํารอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๖) 



 
 
๑๒๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 เม่ือศาลฎีกาเคยมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาการดําเนินการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ
ของศาลชั้นตนชอบแลว คูความในคดีดังกลาวยอมตองผูกพันในผลแหงคําพิพากษา  
แมตอมาผูรองจะนําคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวมารองขอให 
ศาลปกครองบังคับเน่ืองดวยคดีน้ีเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ก็ไมมีผล 
ทําใหข้ันตอนการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการที่สมบูรณดังกลาวตองเสียไป การแตงตั้ง 
คณะอนุญาโตตุลาการจึงชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กิจการรวมคาเอ็นวีพีเอสเคจีซ่ึงประกอบดวยผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ และบริษัท น.  
เขาทําสัญญารับจางดําเนินงานสัญญาโครงการจัดการนํ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ (ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก) กับกรมควบคุมมลพิษ (ผูคัดคาน) โดยมีผูรองที่ ๑ เปนผูลงนามในฐานะผูรับจาง  
ตอมา ภายหลังจากทําสัญญามีการคัดคาน รองเรียน และกลาวหาเก่ียวกับการทําสัญญาและ
การบริหารสัญญาวาอาจทําใหรัฐไดรับความเสียหาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารสัญญา
โครงการจัดการนํ้าเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการดําเนินการโครงการจัดการนํ้าเสียและควบคุม
มลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือตรวจสอบกรณีรองเรียนดังกลาว ผลการสอบสวนขอเท็จจริง
สรุปไดวา ในการทําสัญญาระหวางผูรองและผูคัดคานมีการสําคัญผิดในสาระสําคัญแหงสัญญา 
อันไดแก ตัวคูสัญญาฝายรับจางวามีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คือ บริษัท น. เปนคูสัญญาและเปน 
Operator อยูดวย แตความจริงไมมีเพราะไดถอนตัวไปกอนแลว จึงไมถูกตองตามสัญญาจาง 
ในระบบ Turn Key ผูคัดคานจึงมีหนังสือแจงความเปนโมฆะของสัญญา โดยใหผูรองยุติ 
การกอสรางใด ๆ ในโครงการ และดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหคูสัญญากลับคืนสูฐานะเดิมตามกฎหมาย 
แตผูรองปฏิเสธและยังคงกอสรางโครงการดังกลาวตอไป รวมทั้งมีหนังสือทวงถามเงินคาจาง 
ถึงผูคัดคาน หลังจากน้ันผูคัดคานไดฟองผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ ตอศาลแพง แตศาลแพงไดมีคําสั่ง
จําหนายคดีใหคูความไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการกอน  ตอมา คณะอนุญาโตตุลาการ 
ไดชี้ขาดใหผูคัดคานชําระเงินคาจาง คาเสียหาย รวมดอกเบี้ยตามขอเรียกรองใหแกผูรอง  
แตผูคัดคานมีหนังสือแจงปฏิเสธการปฏิบัติตามคําชี้ขาดดังกลาวไปยังผูรอง ผูรองจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ขณะเดียวกันผูคัดคานก็ไดยื่นฟองเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําชี้ขาด 
ของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวเชนเดียวกัน โดยผูคัดคานไดอุทธรณในสวนของขั้นตอน 
การแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการวาเปนการดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๘๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูรองทั้งหกมีหนังสือขอใหผูคัดคานตั้งอนุญาโตตุลาการภายใน 
๓๐ วัน นับจากวันที่ไดรับหนังสือ ซ่ึงผูคัดคานไดรับหนังสือดังกลาวแลวแตไมไดแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการฝายตนภายในกําหนดเวลา ผูรองทั้งหกจึงชอบที่จะยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอให
แตงตั้งอนุญาโตตุลาการแทนผูคัดคานตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง (๒)๓ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงผูรองก็ไดดําเนินการยื่นคํารองตอศาลแพงเพ่ือขอให
ดําเนินการดังกลาว โดยตอมาศาลแพงไดมีคําส่ังแตงตั้งนาย ค. เปนอนุญาโตตุลาการฝายผูคัดคาน 
แตผูคัดคานไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวโดยอางเหตุวาศาลชั้นตนดําเนินกระบวนพิจารณาไมชอบ
ดวยกฎหมายและขอสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนโมฆะ ไมอาจตั้งอนุญาโตตุลาการแทนผูคัดคานได  
ตอมา ศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยวา เม่ือมาตรา ๒๔๔ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ บัญญัติ
ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตน รวมถึงความมีอยูหรือ 
ความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการ แตขอกลาวอางของผูคัดคานลวนเปนเรื่อง 
ความสมบูรณของสัญญาอนุญาโตตุลาการอันเปนกระบวนพิจารณาที่คณะอนุญาโตตุลาการ 
จักเปนผูวินิจฉัยตามบทบัญญัติดังกลาว ศาลฎีกาจึงมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลแพง 
ซ่ึงผูรองทั้งหกและผูคัดคานในฐานะคูความยอมตองผูกพันในผลแหงคําพิพากษาดังกลาว 
 
 

                                                            
 ๓-๔ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดวิธีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๒) ในกรณีที่กําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการมากกวาหน่ึงคน ใหคูพิพาท 
ตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละเทากัน และใหอนุญาโตตุลาการดังกลาวรวมกันตั้งอนุญาโตตุลาการอีกคนหน่ึง แตถาคูพิพาทฝายใด
มิไดตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคูพิพาทอีกฝายหน่ึงใหตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือถา
อนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายไมอาจรวมกันตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูน้ันไดรับการตั้ง 
ใหเปนอนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคําส่ังตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการแทน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 

 มาตรา ๒๔ คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยขอบเขตอํานาจของตนรวมถึงความมีอยูหรือความสมบูรณ 
ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ ความสมบูรณของการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ และประเด็นขอพิพาทอันอยูภายในขอบเขตอํานาจ
ของคณะอนุญาโตตุลาการได และเพื่อวัตถุประสงคน้ีใหถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการซ่ึงเปนสวนหน่ึงของสัญญาหลัก 
เปนขอสัญญาแยกตางหากจากสัญญาหลัก คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการท่ีวาสัญญาหลักเปนโมฆะหรือไมสมบูรณ 
จะไมกระทบกระเทือนถึงขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๒๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๑๔๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  นอกจากนี้ ขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูคัดคานมีโอกาสท่ีจะโตแยงเขตอํานาจศาลมาตั้งแตตนตามมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ แตผูคัดคานก็มิไดดําเนินการแตอยางใด  
ดังนั้น การที่ผูรองทั้งหกและศาลแพงเห็นวา คดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของศาลแพงและ 
ไดมีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย วิธีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ
ดังกลาวจึงถึงที่สุดและชอบดวยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ แลว แมตอมา 
ผูรองทั้งหกจะนําคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวมารองขอใหศาลปกครอง
บังคับ เน่ืองดวยคดีน้ีเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง ก็ไมมีผลทําใหขั้นตอนการแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการดังกลาวที่สมบูรณตองเสียไป การแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีน้ี 
จึงชอบแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗) 
 

๒. การรองคัดคานอนุญาโตตุลาการ 
 

 เม่ือพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกําหนดใหองคกรอัยการมีภารกิจหนาที่ที่หลากหลาย มิใชแตการรักษา
ผลประโยชนของรัฐเพียงอยางเดียว  แต ข้ึนอยู กับบทบาทของพนักงานอัยการ 
ในแตละดานดวย ประกอบกับการรักษาผลประโยชนของรัฐยอมหมายถึงการรักษา
ผลประโยชนที่รัฐพึงมีโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชการเอาเปรียบหรือเอาประโยชนที่เอกชน
พึงมีโดยชอบดวยกฎหมายมาเปนของรัฐแตอยางใด  ดังน้ัน พนักงานอัยการที่เปน
อนุญาโตตุลาการจึงมีหนาที่ในการปกปองผลประโยชนของรัฐ ขณะเดียวกันก็ตอง
คุมครองสิทธิของเอกชนดวยเชนเดียวกัน โดยในการพิจารณาถึงเหตุอันควรสงสัย 
ถึงความเปนกลางและความเปนอิสระของพนักงานอัยการที่เปนอนุญาโตตุลาการ 
 
                                                            
 ๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 มาตรา ๑๔๕ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีวาดวยการอุทธรณฎีกา และการพิจารณาใหม  
คําพิพากษาหรือคําส่ังใด ๆ ใหถือวาผูกพันคูความในกระบวนพิจารณาของศาลท่ีพิพากษาหรือมีคําส่ัง นับตั้งแตวันที่ได
พิพากษาหรือมีคําส่ัง จนถึงวันที่คําพิพากษาหรือคําส่ังน้ันไดถูกเปลี่ยนแปลง แกไข กลับ หรืองดเสีย ถาหากมี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๖ พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองเห็นวาคดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของ 
อีกศาลหนึ่ง ใหยื่นคํารองตอศาลที่รับฟองกอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือกอนวันน่ังพิจารณาคดี 
คร้ังแรกสําหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้ใหศาลท่ีรับฟองรอการพิจารณาไวชั่วคราว และใหจัดทําความเห็นสงไปใหศาล
ที่คูความรองวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณีเชนวาน้ีใหศาลท่ีเกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๘๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงและเหตุผลเฉพาะตัวเปนรายกรณีไป เม่ือไมปรากฏ 
ขอเท็จจริงวาพนักงานอัยการซึ่งถูกรองคัดคานเคยไดรับมอบอํานาจใหวาตางแกตาง 
ทางคดีแทนผูคัดคาน หรือเปนผูตรวจหรือมีสวนเก่ียวของกับการตรวจรางสัญญา 
ที่พิพาท หรือใหคําปรึกษาเก่ียวกับสัญญาที่พิพาทกันในชั้นอนุญาโตตุลาการมากอน  
และมิไดเปนผูรับมอบอํานาจในการตอสูคดีกับผูรอง หรือเปนหรือเคยเปนกรรมการ 
ของผู คัดคานมากอน ประกอบกับไมเคยเปนลูกจางของคู พิพาทฝายใดฝายหนึ่ง  
หรือเคยเปนที่ปรึกษา ผูรับมอบอํานาจ ทนายความ หรือผูรับจางแกคูพิพาท เห็นไดวา
กรณีไมปรากฏเหตุ เฉพาะตัวของพนักงานอัยการผู ถูกคัดคานที่อาจกระทบถึง 
ความเปนกลางและความเปนอิสระในการทําหนาที่อนุญาโตตุลาการ  การเปน
อนุญาโตตุลาการของพนักงานอัยการจึงไมมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลาง 
และความเปนอิสระแตอยางใด   
 สรุปขอเท็จจริง 
 บริษัท ท. (ผูรอง) และบริษัท ก. (ผูคัดคานที่ ๑) ตกลงทําสัญญาใหดําเนินการใหบริการ
วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา โดยผูคัดคานที่ ๑ ตกลงใหผูรองดําเนินการจัดใหมีและดําเนินการ
ใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาในพ้ืนที่ตาง ๆ ไดทั่วประเทศ และผูรองตกลงรับดําเนินการ 
จัดใหมี ขยาย และดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา  ตอมา มีขอพิพาทเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว ผูรองจึงเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไดตั้งนาย ก. 
(ผูคัดคานที่ ๔) และนาย ส. (ผูคัดคานที่ ๕) เปนอนุญาโตตุลาการฝายผูรอง สวนผูคัดคานที่ ๑ 
ไดตั้งนาย ว. (ผูคัดคานที่ ๒) และนาย ภ. (ผูคัดคานที่ ๓) เปนอนุญาโตตุลาการฝายผูคัดคานที่ ๑ 
ผูรองเห็นวาผูคัดคานที่ ๒ และผูคัดคานที่ ๓ เปนพนักงานอัยการ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
มีหนาที่ตามกฎหมายท่ีจะตองดูแลรักษาผลประโยชนของผูคัดคานที่ ๑ ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ  
และผูคัดคานที่ ๑ ยังมีนาย พ. ซ่ึงดํารงตําแหนงอธิบดีอัยการฝายคดีปกครองนครราชสีมา  
เปนกรรมการของผูคัดคานที่ ๑ และมีนาย ป. พนักงานอัยการ เปนผูรับมอบอํานาจในการ
ดําเนินคดีชั้นอนุญาโตตุลาการ โดยพนักงานอัยการดังกลาวอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
อัยการสูงสุด และการทําหนาที่อนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทน้ี ผูคัดคานที่ ๒ และผูคัดคานที่ ๓ 
ก็ไดรับอนุมัติและแตงตั้งโดยอัยการสูงสุด  นอกจากน้ี ผูคัดคานที่ ๓ เคยเขียนบทความ 
แสดงความเห็นวา การเขาไปเปนอนุญาโตตุลาการนั้นเปนการเขาไปรักษาผลประโยชนของฝายตน 
มิใชอยูในฐานะเปนตุลาการ แตอยูในฐานะเหมือนเปนทนายความของคูกรณีฝายตน กรณี 
จึงมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อนุญาโตตุลาการ 
 
 



 
 
๑๒๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูคัดคานที่ ๒ และผูคัดคานที่ ๓ ผูรองจึงยื่นคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการฝายผูคัดคานที่ ๑ 
แตคณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาแลวมีมติใหยกคําคัดคานอนุญาโตตุลาการของผูรอง ผูรอง 
จึงมีคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ยกคําคัดคานของ 
ผูรอง และมีคําสั่งยอมรับตามคําคัดคานของผูรอง 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 นอกจากพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ จะบัญญัติใหพนักงานอัยการ
เปนทนายแผนดิน รับวาตางแกตางคดีแพงอันเปนการดําเนินคดีแทนรัฐบาลรวมถึงคดีแพง 
ที่นิติบุคคลซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาแลว ยังเห็นวา ตามมาตรา ๔๗ 
แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดบัญญัติให
พนักงานอัยการมีบทบาทภาระหนาที่อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในคดีอาญา รักษา
ประโยชนรัฐในการใหคําปรึกษาหารือ รางสัญญา วาตางแกตางแทนรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ 
และคุมครองสิทธิและรักษาผลประโยชนของประชาชนในอรรถคดีและใหความชวยเหลือ 
ทางกฎหมายแกประชาชนทั่วไป รวมถึงการแตงตั้งใหทําหนาที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด
ในขอพิพาทตามสัญญาทางปกครอง โดยมีการจัดแบงสวนราชการขององคกรอัยการใหมีหนาที่
รับผิดชอบงานในแตละดานแยกจากกัน เม่ือวัตถุประสงคขององคกรอัยการมีหลากหลายตาม
ภารกิจหนาที่ มิใชแตรักษาผลประโยชนของรัฐแตเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับบทบาทของ
พนักงานอัยการในแตละดาน  อีกทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 

                                                            
 ๗ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๔ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวง ดําเนินคดีแพง และให
คําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือ
สํานักงานอัยการสูงสุด อํานาจหนาท่ีดังกลาวใหรวมถึง 
 (๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการ 
 (๒) ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการฝายอัยการ และลูกจางของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ตลอดจนฝกอบรมความรูทางกฎหมายแกบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป 
 (๓) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการอื่นเกี่ยวกับกฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด  
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 
 (๔) ดําเนินการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน คุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน รวมทั้ง 
ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย เผยแพรความรูทางดานสิทธิมนุษยชนและความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
 (๕) ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเร่ืองที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
อัยการสูงสุด 
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๙๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง๘ บัญญัติใหพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม บทบัญญัติดังกลาวจึงเปนหลักประกันถึงความเปนกลางและ
ความเปนอิสระของพนักงานอัยการในการปฏิบัติหนาที่ วาจะไมถูกแทรกแซงจากองคกรหรือ
บุคคลใด  อีกทั้งการรักษาผลประโยชนของรัฐยอมหมายถึงการรักษาผลประโยชนที่รัฐพึงมี 
โดยชอบดวยกฎหมาย แตมิไดหมายถึงการกระทําของรัฐที่เปนการเอาเปรียบหรือประโยชน 
ที่เอกชนพึงมีโดยชอบดวยกฎหมายมาเปนของรัฐแตอยางใด  ดังนั้น พนักงานอัยการที่เปน
อนุญาโตตุลาการจึงตองมีหนาที่ปกปองผลประโยชนของรัฐ ขณะเดียวกันก็ตองคุมครองสิทธิ
ของเอกชน ซ่ึงหากหามมิใหพนักงานอัยการเปนอนุญาโตตุลาการ ยอมมีผลใหภารกิจหนาที่ 
ขององคกรอัยการไมอาจบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงานได และเม่ือบทบาทหนาที่
ขององคกรอัยการมีหลากหลายดังกลาว  ดังน้ัน ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ 
จึงยอมจะมีทั้งที่เห็นสอดคลองกันและเห็นแตกตางกันทั้งในปญหาขอเท็จจริงและปญหา 
ขอกฎหมาย ขออุทธรณของผูรองวาพนักงานอัยการที่เปนอนุญาโตตุลาการมีหนาที่รักษา
ผลประโยชนของรัฐแตเพียงอยางเดียว จึงมีอํานาจหนาที่ทับซอนกันระหวางอํานาจหนาที่ 
อนุญาโตตุลาการกับพนักงานอัยการ ทําใหเกิดอคติและสูญเสียความเปนกลาง จึงไมอาจรับฟงได 
 นอกจากน้ี การพิจารณาถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางและความเปนอิสระ 
ตองพิจารณาถึงขอเท็จจริงและเหตุผลเฉพาะตัวของผูเปนอนุญาโตตุลาการเปนรายกรณีไป  
เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงในสํานวนและผูรองก็มิไดโตแยงวาผูคัดคานที่ ๒ เคยไดรับมอบอํานาจ
ใหวาตางแกตางคดีแทนผูคัดคานที่ ๑ หรือเปนผูตรวจหรือมีสวนเก่ียวของกับการตรวจราง
สัญญาที่พิพาทหรือใหคําปรึกษาเก่ียวกับสัญญาที่พิพาทกันในชั้นอนุญาโตตุลาการน้ีมากอน 
และมิไดเปนผูรับมอบอํานาจในการตอสูคดีกับผูรอง หรือเปนหรือเคยเปนกรรมการของ 
ผูคัดคานที่ ๑ มากอน  อีกทั้งผูคัดคานที่ ๒ ไมเคยเปนลูกจางของคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง  
หรือเคยเปนที่ปรึกษา ผูรับมอบอํานาจ ทนายความ หรือผูรับจางแกคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง  
แมจะมีพนักงานอัยการที่ยังรับราชการอยูไดเขาไปเก่ียวของกับผูคัดคานที่ ๑ แตก็ไมไดเก่ียวของ
กับผูคัดคานที่ ๒ การท่ีผูคัดคานที่ ๒ เพียงดํารงตําแหนงพนักงานอัยการ สังกัดองคกรอัยการ 
จึงยังไมอาจถือไดวาเปนเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางและความเปนอิสระในการทําหนาที่
อนุญาโตตุลาการของผูคัดคานที่ ๒ ได 

                                                            
 ๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ีและตามกฎหมายวาดวยอํานาจและ
หนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน 
 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๒๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 นอกจากน้ี การที่พนักงานอัยการผูใดไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการ ยอมถือวา
พนักงานอัยการผูน้ันไดรับมอบหนาที่ใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากหนาที่ปกติและมีลักษณะ
เปนครั้งคราว โดยไดคาตอบแทนจากคูกรณี ตามขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรม วาดวย
อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับมาตรา ๔๗๙ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไมอาจถือไดวาเปนการประกอบอาชีพแขงขันกับเอกชน 
ที่จะขัดกับมาตรา ๘๔ (๑)๑๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกทั้ง
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในขณะที่มีการตั้ง
อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงขอ ๖๘ ของระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีแพงของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ไดใหอํานาจอัยการสูงสุดในการแตงตั้งพนักงานอัยการเปนอนุญาโตตุลาการ อัยการสูงสุด
จึงยอมมีดุลพินิจที่จะแตงตั้งพนักงานอัยการเปนอนุญาโตตุลาการได และระเบียบดังกลาว 
ยอมมีสภาพบังคับสําหรับอํานาจอัยการสูงสุดในการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 
โดยไมอาจนํากรณีดังกลาวไปเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสตามที่ 
ผูรองกลาวอางได 
 ดังน้ัน เม่ือพิจารณาแลวยังไมปรากฏเหตุเฉพาะตัวของผูคัดคานที่ ๒ ที่อาจกระทบถึง
ความเปนกลางและความเปนอิสระในการทําหนาที่อนุญาโตตุลาการในคดีน้ี การเปน
อนุญาโตตุลาการของผูคัดคานที่ ๒ จึงไมมีเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางและความเปนอิสระ
ตามคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการของผูรองแตอยางใด  จึงมีคําส่ังยกคําคัดคานของผูรอง 
ที่คัดคานผูคัดคานที่ ๒ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๔/๒๕๕๗)   
 
 
 
 
 

                                                            
 ๙ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๔๗ หนวยงานซึ่งไดจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ อาจกําหนดคาธรรมเนียม 
คาใชจาย และคาปวยการในการดําเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการก็ได  
 ๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปน้ี 
 (๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับ 
ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๙๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดบัญญัตินิยามหรือ
ลักษณะของความเปนกลางและเปนอิสระของอนุญาโตตุลาการไวเปนการเฉพาะ  
การพิจารณาลักษณะความเปนกลางและเปนอิสระของอนุญาโตตุลาการจึงตองพิจารณา
ตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระ
ตามที่ผูรองกลาวอางประกอบดวย บนพ้ืนฐานความเชื่อม่ันและการยอมรับของคูพิพาท 
ซึ่งจะพิจารณาจากขอเท็จจริงอันเปนเหตุควรสงสัยของแตละรายกรณีไป โดยผูรอง
จะตองแสดงพฤติการณใหเห็นอยางเพียงพอถึงขอเท็จจริงที่สนับสนุนในเร่ือง 
ความสงสัยน้ัน  อีกทั้ง ตองพิจารณาจากการมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนที่เก่ียวของกับ
คูพิพาทหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยตองไมอยูภายใตการควบคุมหรือภายใตอิทธิพล 
ของคูพิพาท 
 สรุปขอเท็จจริง 
 บริษัท ท. (ผูรอง) ทําสัญญาอนุญาตใหดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา
กับการสื่อสารแหงประเทศไทย  ตอมา เม่ือการสื่อสารแหงประเทศไทยไดถูกยุบเลิกไป บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ผูคัดคานที่ ๖) จึงไดรับโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาดังกลาว 
หลังจากนั้นไดเกิดขอพิพาทเก่ียวกับการชําระผลประโยชนตอบแทนใหแกผูคัดคานที่ ๖  
ไมครบถวน ผูคัดคานที่ ๖ จึงยื่นเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยผูรองไดแตงตั้ง
นาย ป. (ผูคัดคานที่ ๒) และนาย พ. (ผูคัดคานที่ ๓) เปนอนุญาโตตุลาการฝายผูรอง สวนผูคัดคาน
ที่ ๖ ไดแตงตั้งนาย ท. (ผูคัดคานที่ ๔) และนางสาว ท. (ผูคัดคานที่ ๕) เปนอนุญาโตตุลาการ
ฝายผูคัดคานที่ ๖ ผูรองเห็นวาผูคัดคานที่ ๔ และผูคัดคานที่ ๕ เปนขาราชการอัยการ มีหนาที่
ใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ จึงทําใหเกิดความไมเปนกลางและ 
ไมเปนอิสระ เพราะพนักงานอัยการรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่รัฐบาลเปนผูจาย 
ใหมีหนาที่ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการไมได ผูรอง 
จึงไดยื่นคัดคานผูคัดคานที่ ๔ และผูคัดคานที่ ๕ ถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางและ 
ความเปนอิสระของอนุญาโตตุลาการ แตคณะอนุญาโตตุลาการมีคําสั่งยกคํารองคัดคานดังกลาว 
ผูรองจึงนําคดีมารองตอศาลขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่ยกคํารอง
คัดคานอนุญาโตตุลาการ และมีคําสั่งยอมรับตามคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการของผูรอง 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดบัญญัตินิยามหรือลักษณะของ 
ความเปนกลางและเปนอิสระของอนุญาโตตุลาการไวเปนการเฉพาะ การพิจารณาลักษณะ 
ความเปนกลางและเปนอิสระของอนุญาโตตุลาการจึงตองพิจารณาตามเจตนารมณของกฎหมาย 
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รวมถึงเหตุอันควรสงสัยถึงความเปนกลางหรือความเปนอิสระตามที่ผูรองกลาวอางประกอบดวย 
บนพ้ืนฐานความเชื่อม่ันและการยอมรับของคูพิพาท ซ่ึงจะพิจารณาจากขอเท็จจริงอันเปนเหตุ
ควรสงสัยของแตละรายกรณีไป โดยผูรองจะตองแสดงพฤติการณใหเห็นอยางเพียงพอถึง
ขอเท็จจริงที่สนับสนุนในเรื่องความสงสัยน้ัน อีกทั้งตองพิจารณาจากการมีสวนไดเสียหรือ
ผลประโยชนที่เก่ียวของกับคูพิพาทหรือบุคคลที่เก่ียวของ โดยตองไมอยูภายใตการควบคุมหรือ
ภายใตอิทธิพลของคูพิพาท 
 เม่ือคดีน้ีผูคัดคานที่ ๔ และผูคัดคานที่ ๕ ดํารงตําแหนงพนักงานอัยการ สังกัด
สํานักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหนาที่ราชการที่สํานักคดีปกครอง และสํานักอัยการคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ตามลําดับ สวนผูคัดคานที่ ๖ เปนนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ .ศ . ๒๕๔๒ มีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมด  
แมจะปรากฏขอเท็จจริงวามีนาย ว. พนักงานอัยการ เปนกรรมการบริษัทของผูคัดคานที่ ๖  
และนาย ม. พนักงานอัยการพิเศษฝายการอนุญาโตตุลาการ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด  
เปนผู รับมอบอํานาจใหดําเนินคดีแทนผูคัดคานที่ ๖ แตก็ไมปรากฏวาผูคัดคานที่ ๔ และ 
ผูคัดคานที่ ๕ เปนกรรมการหรือเปนผูมีประโยชนไดเสียกับผูคัดคานที่ ๖ หรือกับนาย ว.  
แตอยางใด  อีกทั้งสํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไมไดมีผลประโยชนเก่ียวของกับผูคัดคานที่ ๖ อัยการสูงสุดซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาขององคกรก็ไมไดอยูภายใตการบังคับบัญชาหรือการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 
จึงยังมิอาจถือไดวาผูคัดคานที่ ๔ และผูคัดคานที่ ๕ มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนเก่ียวของกับ
ผูคัดคานที่ ๖ อันมีลักษณะที่ เ อ้ือประโยชนที่นอกเหนือจากคาตอบแทนที่ มีสิทธิได รับ 
ตามกฎหมาย สวนการที่ผูคัดคานที่ ๕ เคยดําเนินการทางแพงใหกับผูคัดคานที่ ๖ ก็เปนเพียง
การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ อีกทั้งมิใชการดําเนินการ
ทางแพงที่เก่ียวของกับขอสัญญาท่ีพิพาทในคดีน้ี  ดังนั้น แมผูรองจะมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพใหพนจาก 
การละเมิด และไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเปนธรรมเทาเทียมกัน ถูกตองและรวดเร็ว  
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ (๒) (๓) และ (๔)๑๑ แตการที่ผูคัดคานที่ ๔ และผูคัดคานที่ ๕ 
                                                            
 ๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปน้ี 
   (๑) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
  (๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐานเร่ืองการไดรับการพิจารณา 
โดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐาน 
ของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่น่ังพิจารณาคดีครบองคคณะ 
และการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําส่ัง 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๒๙๕ 
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ทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการ ก็มิไดทําใหผูรองขาดสิทธิและเสรีภาพหรือเสียความยุติธรรม 
แตประการใด สวนการใหคําปรึกษาขอกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐของสํานักงาน
อัยการสูงสุด ก็เปนการทําหนาที่โดยทั่วไปของสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
เปนไปดวยความรอบคอบและถูกตอง มิไดเก่ียวของกับการทําหนาที่อนุญาโตตุลาการของ 
ผูคัดคานที่ ๔ และผูคัดคานที่ ๕ ในขอพิพาทน้ี กรณีจึงยังถือไมไดวามีเหตุอันควรสงสัย 
ในความเปนกลางและความเปนอิสระตามที่ผูรองกลาวอาง 
 นอกจากน้ี แมขอเท็จจริงจะฟงเปนยุติวา นาย ม. เปนผู รับมอบอํานาจตอสูคดี  
โดยผูคัดคานที่ ๔ และผูคัดคานที่ ๕ เปนพนักงานอัยการ สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
เชนเดียวกันก็ตาม แตโดยที่กฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ แบงสวนราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด ไดแบงให
สํานักงานคณะกรรมการอัยการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและ 
งานวินัยของขาราชการอัยการ รับผิดชอบการบริหารงานนโยบายและแผน วิเคราะหเพ่ือจัดทํา
และบริหารงบประมาณของสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบการใหคําปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งการตรวจรางสัญญาแก
หนวยงานของรัฐ สํานักงานคดีปกครองมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินคดีที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง สํานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ
หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
รวมทั้งรับผิดชอบงานคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของเด็กและเยาวชน และให
สํานักงานอัยการพิเศษฝายการอนุญาโตตุลาการ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานดําเนินการ
เก่ียวกับการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย จึงเห็นไดวาแตละสวนของสํานักงานไดมีการแบงสวน
การบริหารงานและการดําเนินการตามภารกิจแยกออกตางหากจากกัน กรณีจึงยังไมมีเหตุ 
เพียงพอที่จะรับฟงไดวาพนักงานอัยการซ่ึงเปนกรรมการและผูรับมอบอํานาจของผูคัดคานที่ ๖  
กับผูคัดคานที่ ๔ และผูคัดคานที่ ๕ ในขณะได รับการแตงตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการ  
มีความสัมพันธใกลชิดหรือตองปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานปะปนกัน อันจะนําไปสูการแนะนํา

                                                                                                                                                                          
  (๓) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม 
  (๔) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม 
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมให
ถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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หรือการนําขอมูลเก่ียวกับขอพิพาทซ่ึงอาจจะมีผลตอการวินิจฉัยชี้ขาดของผูคัดคานที่ ๔ และ 
ผูคัดคานที่ ๕ ตามที่ผูรองกลาวอาง  
 สวนประเด็นวาไมมีบทกฎหมายใหอํานาจพนักงานอัยการเปนอนุญาโตตุลาการนั้น  
ขอ ๔ ของประกาศสถาบันอนุญาโตตุลาการ เร่ือง คุณสมบัติของผูที่จะขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม กําหนดวา นอกจาก
การย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนอนุญาโตตุลาการตามขอ ๕ แลว สถาบันอาจสรรหาบุคคลซ่ึงเปน
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนอนุญาโตตุลาการตามประกาศนี้ได โดยบุคคลดังกลาวจะตอง 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีประกอบดวย (ข) รับราชการหรือเคยรับราชการ
ไมนอยกวา ๕ ป ในตําแหนงอัยการจังหวัดหรือเทียบเทา เม่ือประกาศฉบับดังกลาวกําหนดให
พนักงานอัยการสามารถเปนอนุญาโตตุลาการได ประกอบกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็มิไดกําหนดหามพนักงานอัยการเปนอนุญาโตตุลาการ เม่ือไมมีบทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับใดหามมิใหพนักงานอัยการเปนอนุญาโตตุลาการ อีกทั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการ 
และบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ก็มิไดกําหนดวาการปฏิบัติหนาที่อนุญาโตตุลาการ 
เปนการละทิ้งหนาที่ราชการหรือไมอุทิศตนใหกับทางราชการ การที่พนักงานอัยการทําหนาที่
อนุญาโตตุลาการจึงไมขัดตอมาตรา ๒๕๕ วรรคหก๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐  
 เม่ือเหตุอันควรสงสัยของผูรองยังไมมีนํ้าหนักพอใหรับฟงไดวา ผูคัดคานที่ ๔ และ 
ผูคัดคานที่ ๕ ขาดความเปนกลางและเปนอิสระในการทําหนาที่อนุญาโตตุลาการ  จึงมีคําส่ัง 
ยกคํารองคัดคานอนุญาโตตุลาการของผูรอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค.๕/๒๕๕๗ และ 
ที่ ค.๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 
 
 
 

                                                            
 ๑๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ีและตามกฎหมายวาดวยอํานาจและ
หนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  พนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการอัยการ ทั้งตองไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึง 
การปฏิบัติหนาที่ หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงตําแหนงหนาที่ราชการ และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันน้ันในหางหุนสวนบริษัท 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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๓. การเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 

 กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการใหสิทธิคูพิพาทกําหนดกระบวนพิจารณา 
ของอนุญาโตตุลาการเปนการเฉพาะได แตหากคูพิพาทไมไดตกลงกันไวหรือไมสามารถ
หาขอสรุปรวมกันได ก็ใหดําเนินการตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด  ดังน้ัน ในกรณีที่
คูพิพาทกําหนดใหกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหถือตามขอบังคับของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ จึงเปนการที่คูพิพาทไดตกลงเร่ืองการดําเนินกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการไวเปนอยางอ่ืน และเม่ือขอบังคับดังกลาวกําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการ
มีอํานาจใชดุลพินิจดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ไดตามที่ เห็นสมควร ตามหลัก 
แหงความยุติธรรม อันสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ  
จึงเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยชอบดวยกฎหมายแลว  
 สรุปขอเท็จจริง 
 เทศบาลนครลําปาง (ผูรอง) ทําสัญญาจางบริษัท ส. (ผูคัดคานที่ ๒) ใหกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาล แตปรากฏวาภายหลังจากทํางานตามสัญญาไดเกิด 
กรณีพิพาทเก่ียวกับเงินคาชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกตามสัญญา โดยผูรองเห็นวา 
ผูคัดคานที่ ๒ ไดนําวัสดุที่ไดจากการขุด เชน ดิน หรือวัสดุตาง ๆ ซ่ึงเปนทรัพยสินของผูรอง 
ไปใชในการกอสรางงานตามสัญญา จึงตองชําระคาวัสดุดังกลาวใหแกผูรอง แตผูคัดคานที่ ๒  
เห็นวา ตามมาตรฐานการกอสรางหมายเลข ค. ๒-๓ ระบุใหผูคัดคานที่ ๒ มีสิทธิใชวัสดุ 
ในบอยืมวัสดุในการกอสรางไดโดยไมตองเสียคาใชจาย ผูคัดคานที่ ๒ จึงไมมีหนาที่ตองชําระ
คาใชจายวัสดุดินถมดังกลาว  ตอมา ผูรองไดมีหนังสือแจงยืนยันใหผูคัดคานที่ ๒ ชําระเงิน 
คาวัสดุดินถม แตผูคัดคานที่ ๒ มีหนังสือแจงกลับไปวาประสงคใหมีการวินิจฉัยระงับขอพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการ หลังจากน้ันผูรองและผูคัดคานที่ ๒ จึงไดแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตน 
เขารวมพิจารณาระงับขอพิพาทดังกลาว และไดทําคําวินิจฉัยรวมกันวาผูคัดคานที่ ๒ ไดปฏิบัติ
ถูกตองตามสัญญา จึงไมตองรับผิดชอบคาชดเชยวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกใหแกผูรอง ผูรอง
เห็นวาการวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ (ผูคัดคานที่ ๑) ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก 
ไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอ
ขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไมชอบดวยกฎหมาย 
อีกทั้งกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการก็ไมชอบดวยกฎหมาย ผูรองจึงนําคดี 
มาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของผูคัดคานที่ ๑ 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ในประเด็นวาคําชี้ขาดของผูคัดคานที่ ๑ อยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
หรือไม น้ัน  เม่ือปรากฏวาขอสัญญาพิพาทกําหนดวา ในกรณีที่มีขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางคูสัญญา
เก่ียวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาน้ี และคูสัญญาไมสามารถ 
ตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทน้ันตออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาชี้ขาด จึงเปน
กรณีที่ผูรองกับผูคัดคานที่ ๒ ตกลงใหระงับขอพิพาทเก่ียวกับขอกําหนดหรือการปฏิบัติตาม
สัญญาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยผูรองกับผูคัดคานที่ ๒ มิได
กําหนดใหระงับขอพิพาทเฉพาะสวนใดของสัญญาโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ  ดังน้ัน ขอบเขตของ
สัญญาอนุญาโตตุลาการในคดีน้ีจึงครอบคลุมขอพิพาทตามสัญญาทั้งหมด ไมวาจะเปนขอพิพาท
อันเกิดจากขอกําหนดแหงสัญญาหรือขอพิพาทอันเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญา และเม่ือขอสัญญา
พิพาทไดกําหนดใหเอกสารประกวดราคาอันเปนเอกสารแนบทายสัญญา ถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญา ประกาศประกวดราคาดังกลาวยอมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการดวย  
ดังน้ัน การที่ผูคัดคานที่ ๑ เห็นวาประกาศประกวดราคาไมไดกําหนดไววาการใชวัสดุที่ไดจาก
งานดินในบอยืมในโครงการ ผูคัดคานที่ ๒ ตองเสียคาวัสดุ หากผูรองจะคิดราคาคาวัสดุในโครงการ  
ในประกาศประกวดราคาจะตองกําหนดราคาคาวัสดุไวดวย จึงเปนคําชี้ขาดที่อยูภายในขอบเขต
ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
 สวนประเด็นวาคําวินิจฉัยชี้ขาดของผูคัดคานที่ ๑ เกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอ
ขอพิพาทตอผูคัดคานที่ ๑ หรือไม น้ัน  เม่ือปรากฏวาผูคัดคานที่ ๒ มิไดโตแยงวาวัสดุที่ผูคัดคาน 
ที่ ๒ นําไปใชเปนของผูรองหรือไม แตผูคัดคานที่ ๒ คัดคานวาตนมีสิทธิใชวัสดุในบอยืมวัสดุ 
ในการกอสรางไดตามสัญญาโดยไมตองเสียคาใชจาย  ดังน้ัน ขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอ 
ขอพิพาทตอผูคัดคานที่ ๑ จึงมีขอบเขตวา การท่ีผูคัดคานที่ ๒ นําวัสดุที่ไดจากการขุด เชน ดิน 
หรือวัสดุตาง ๆ ไปใชในการกอสรางงานตามสัญญา จะตองชําระคาวัสดุดังกลาวใหแกผูรอง
หรือไม ซ่ึงปรากฏวาผูคัดคานที่ ๑ ไดพิจารณาขอกําหนดมาตรฐานงานกอสรางในหมวดงานดิน 
ซ่ึงมี ๓ มาตรฐาน คือ (๑) มาตรฐานการกอสรางหมายเลข ค-๒.๑ งานจัดเตรียมสถานที่กอสราง 
และ (๒) มาตรฐานการกอสรางหมายเลข ค-๒.๒ งานขุดลอกหนาดิน ผูคัดคานที่ ๑ เห็นวา  
ตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมโยธา วัสดุในหัวขอน้ีเปนวัสดุที่ไมเก่ียวของกับวัสดุดินถมหรือวัสดุ
คัดเลือก จึงไมเปนวัสดุในประเด็นพิพาท สวน (๓) มาตรฐานการกอสรางหมายเลข ค-๒.๓  
งานบอยืมวัสดุ ผูคัดคานที่ ๑ เห็นวา ตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมโยธา วัสดุในหัวขอน้ีเปนวัสดุ 
ที่เก่ียวของกับวัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือกที่นํามาจากในบริเวณกอสรางหรือนอกบริเวณกอสราง 
แลวนํามาใชในงานกอสรางตามสัญญาไดหากมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดเฉพาะงาน  
นอกจากนี้ ผูคัดคานที่ ๑ ยังไดพิจารณาคําประกาศประกวดราคาของผูรอง โดยเห็นวาประกาศ
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ดังกลาวมิไดกําหนดใหการใชวัสดุที่ไดจากงานดินขุดในบอยืมในโครงการผูคัดคานที่ ๒ จะตอง
เสียคาวัสดุ  ทั้งน้ี เน่ืองจากหากจะคิดราคาคาวัสดุในโครงการแลว คําประกาศประกวดราคาจาง
ดังกลาวจะตองกําหนดราคาคาวัสดุไวดวยวาจะคิดราคาเทาใด ผูคัดคานที่ ๑ จึงมีคําชี้ขาดวา  
ผูคัดคานที่ ๒ ไมตองรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ ในการนําวัสดุจากบอยืมภายในสถานที่กอสราง
มาใชในการกอสราง จึงเห็นไดวาคําวินิจฉัยดังกลาวไดวินิจฉัยในประเด็นพิพาทที่ผูคัดคานที่ ๒ 
นําวัสดุที่ไดจากการขุดไปใชในการกอสรางแลววาผูคัดคานที่ ๒ ไมตองชําระเงินใหแกผูรอง  
จึงเปนคําชี้ขาดภายในขอบเขตของการเสนอขอพิพาทตอผูคัดคานที่ ๑ แลว 
 สําหรับประเด็นวากระบวนพิจารณาของผูคัดคานที่ ๑ มิไดเปนไปตามที่คูพิพาทตกลงกันไว
หรือไมน้ัน เม่ือพิจารณาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จะเห็นไดวา 
กฎหมายใหสิทธิคูพิพาทกําหนดกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหเปนการเฉพาะได 
การดําเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจึงตองเปนไปตามที่คูพิพาทตกลงกําหนดไว 
แตหากคูพิพาทไมไดตกลงกันไวหรือไมสามารถหาขอสรุปรวมกันได จึงจะดําเนินการตามวิธีการ 
ที่กฎหมายกําหนดตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสัญญาจางพิพาทกําหนดใหกระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
กระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามขอบังคับอ่ืนที่คูสัญญาทั้งสองฝายเห็นชอบ จึงเห็นไดวา 
ผูรองและผูคัดคานที่ ๒ ไดตกลงเรื่องการดําเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการไว 
เปนอยางอ่ืนแลว การดําเนินกระบวนพิจารณาของผูคัดคานที่ ๑ จึงไมจําตองอยูภายใตบังคับ
มาตรา ๒๙๑๓ และมาตรา ๓๐๑๔ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ และเมื่อพิจารณาขอ ๒๑  
ของขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรม วาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซ่ึงกําหนดวา ในกรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการมิไดกําหนดไว
เปนอยางอ่ืน ใหอนุญาโตตุลาการมีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ตามที่เห็นสมควร  
โดยคํานึงถึงหลักแหงความยุติธรรม และการใหคูพิพาทมีโอกาสเสนอขอเท็จจริงสนับสนุน
ขออางขอตอสูของตนไดตามควรแกพฤติการณแหงขอพิพาทนั้น กรณีจึงเห็นไดวาขอบังคับ

                                                            
 ๑๓-๑๔ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   มาตรา ๒๙ ภายในระยะเวลาที่คูพิพาทตกลงกันหรือที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนด ถาคูพิพาทมิไดตกลงกันไว
เปนอยางอื่น คูพิพาทฝายที่เรียกรองตองแสดงขอเท็จจริงเพื่อสนับสนุนขอเรียกรองประเด็นขอพิพาท และคําขอบังคับของตน 
สวนคูพิพาทฝายที่ถูกเรียกรองตองแสดงในคําคัดคานถึงขอตอสูของตน  ทั้งน้ี คูพิพาทอาจแนบเอกสารท่ีเกี่ยวของหรือบัญชี 
ระบุพยานที่ระบุถึงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่ประสงคจะอางเปนพยานมาดวยก็ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูกําหนดวาจะสืบพยาน
หรือฟงคําแถลงการณดวยวาจาหรือเปนหนังสือ หรือจะดําเนินกระบวนพิจารณาโดยรับฟงเพียงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นใด 
ก็ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 



 
 
๑๓๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวกําหนดใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจใชดุลพินิจดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ได
ตามที่เห็นสมควร ตามหลักแหงความยุติธรรม ซ่ึงการใหสิทธิคูพิพาทไดโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
ดังกลาว สอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง และวรรคสอง๑๕ ซ่ึงให อํานาจ 
คณะอนุญาโตตุลาการในการรับฟงพยานหลักฐานและการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงดวย  
ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา รองปลัดเทศบาลนครลําปาง ผูแทนสํานักงานเทศบาลนครลําปาง 
วิศวกรผูควบคุมงานของผูรอง ผูแทนบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางของผูรอง ซ่ึงเปน
เจาหนาที่และบุคลากรในสังกัดของผูรอง ไดเขารวมประชุมและไดชี้แจงใหรายละเอียดกับ 
ผูคัดคานที่ ๑ ดวยแลว จึงเปนกรณีที่ผูคัดคานที่ ๑ ดําเนินกระบวนพิจารณาโดยคํานึงถึง 
หลักแหงความยุติธรรมและปฏิบัติตอผูรองซ่ึงเปนคูพิพาทอยางเทาเทียมกับผูคัดคานที่ ๒  
โดยไดใหโอกาสผูรองนําสืบพยานหลักฐานและเสนอขออาง ขอตอสูแหงขอพิพาท ตามพฤติการณ
แหงขอพิพาทบนหลักแหงความเสมอภาคดวยแลว 
 ดังน้ัน เม่ือผูรองไมสามารถพิสูจนไดวาคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทของผูคัดคานที่ ๑  
ไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ หรือคําชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลง 
ในการเสนอขอพิพาทตอผูคัดคานที่ ๑ และไมสามารถพิสูจนไดวาองคประกอบหรือกระบวน
พิจารณาของผูคัดคานที่ ๑ ไมเปนไปตามที่ผูรองกับผูคัดคานที่ ๒ ตกลงกันไว ศาลจึงไมอาจ 
เพิกถอนคําชี้ขาดของผูคัดคานที่ ๑ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (จ) แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ ได และการยอมรับหรือการบังคับตามคําชี้ขาดของผูคัดคานที่ ๑ ดังกลาว 
ไมปรากฏวาจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงไมอาจ
เพิกถอนคําชี้ขาดดังกลาวไดตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
พิพากษายกคํารองของผูรอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๖/๒๕๕๖)  
 

 การระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการจะยุติก็ตอเม่ือคณะอนุญาโตตุลาการ
ตัดสินชี้ขาดขอพิพาทตามหลักการที่กฎหมายกําหนด แตการจะนําบทกฎหมายใดมาใช
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทดังกลาวน้ัน จะตองพิจารณาในเนื้อหาที่พิพาทวาเปนเร่ืองใด  
แลวจึงนํากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ันมาตัดสิน โดยในกรณีที่คูพิพาทไมไดกําหนดถึง
กฎหมายที่จะนํามาใชบังคับกับขอพิพาท มาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
                                                            
 ๑๕ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ใหคูพิพาทไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และให 
มีโอกาสนําสืบพยานหลักฐานและเสนอขออางขอตอสูของตนไดตามพฤติการณแหงขอพิพาทน้ัน 
  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันหรือกฎหมายน้ีมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจ
ดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร อํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการนี้ใหรวมถึงอํานาจวินิจฉัยในเร่ือง 
การรับฟงพยานหลักฐานและการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๐๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตาม
กฎหมายไทย  ดังน้ัน ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาจํานวนคาปรับที่ผูรองใชสิทธิ
ริบไวจากเงินคาจางเปนจํานวนสูงเกินสวน จึงนําบทบัญญัติมาตรา ๓๘๓ วรรคหน่ึง  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับ จึงเปนการนําบทบัญญัติแหง
กฎหมายไทยมาใชประกอบการพิจารณาเพื่อความเปนธรรมและเพื่อใหไดจํานวน 
เงินคาปรับที่ตองจายกันจริงเทาน้ัน ซึ่งแมวาคณะอนุญาโตตุลาการจะไมใชศาล  
แตคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการก็มีลักษณะเปนการใชอํานาจตุลาการ  ดังน้ัน 
การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวาผูรองมีสิทธิปรับผูคัดคานตามสัญญา แตผูรอง 
หักคาจางไวเปนคาปรับสูงเกินสวน จึงเห็นสมควรลดคาปรับลงตามมาตรา ๓๘๓  
แหงประมวลกฎหมายดังกลาว โดยชี้ขาดใหผูรองคืนเงินคาปรับบางสวนใหแกผูคัดคาน 
จึงเปนคําชี้ขาดที่อยูในขอบเขตของสัญญา และไมเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอ 
ขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการดวย 
 อยางไรก็ตาม การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดใหผูรองชําระดอกเบ้ีย 
ของตนเงินคาปรับทีต่องคืนใหแกผูคัดคานดังกลาวดวยน้ัน เปนคําชี้ขาดใหผูรองชําระเงิน
ในสวนที่เปนดอกเบ้ียโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจที่จะชี้ขาดเชนน้ันได เน่ืองจาก 
การหักเงินคาปรับดังกลาวเปนการใชสิทธิตามสัญญา จึงเปนกรณีปรากฏตอศาลวา 
การบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในสวนที่บังคับใหชําระดอกเบี้ย  
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอํานาจ 
เพิกถอนคําชี้ขาดในสวนที่บังคับใหชําระดอกเบ้ียดังกลาวได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๐  
วรรคสาม (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕  
 สรุปขอเท็จจริง 
 กองทัพอากาศ (ผูรอง) ทําสัญญาวาจางบริษัท ป. (ผูคัดคาน) ใหกอสรางอาคาร 
กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ โดยภายหลัง
จากปฏิบัติงานตามสัญญา ผูรองและผูคัดคานไดตกลงแกไขเพ่ิมเติมสัญญาโดยเปลี่ยนแปลง 
ผังแบบกอสรางและการจายเงินคาจางในแตละงวดงาน รวมทั้งกําหนดระยะเวลางานแลวเสร็จ 
แตหลังจากมีการสงมอบงานงวดสุดทาย ผูรองเห็นวาผูคัดคานสงมอบงานเกินกําหนดในสัญญา 
เปนเวลา ๑๐๕ วัน แตเห็นควรลดคาปรับให ๑๑ วัน เน่ืองจากปญหาสายใยแกวนําแสงพาดผาน
พ้ืนที่กอสราง โดยไดหักคาจางงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐ ไวเปนคาปรับ แตผูคัดคานเห็นวามีเหตุ
ควรขยายเวลากอสรางออกไปอีกหลายประการ เชน เกิดฝนตกชุก มีการปดกระแสไฟฟา และมี
วันหยุดตามประเพณี เปนตน ผูคัดคานไดทํางานแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาแลว  ตอมา 



 
 
๑๓๐๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูคัดคานไดเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเพื่อขอใหผูรองคืนเงินคาจางงวดที่ ๗ ถึงงวดที่ ๑๐ 
ดังกลาว ซ่ึงหักไวเปนคาปรับพรอมดอกเบี้ย ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาผูรองมีสิทธิปรับ 
ผูคัดคานโดยชอบตามสัญญา แตจํานวนคาปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน จึงชี้ขาดใหผูรองคืนเงิน
คาปรับบางสวน เปนเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป  
ของตนเงินดังกลาว นับถัดจากวันชี้ขาดจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูคัดคาน ผูรองจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการจะยุติก็ตอเม่ือคณะอนุญาโตตุลาการตัดสิน 
ชี้ขาดขอพิพาทตามหลักการที่กฎหมายกําหนด แตการจะนําบทกฎหมายใดมาใชวินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาทดังกลาวน้ัน จะตองพิจารณาในเนื้อหาที่พิพาทวาเปนเรื่องใด แลวจึงนํากฎหมาย 
ที่เก่ียวของกับเรื่องน้ันมาตัดสิน โดยในกรณีที่คูพิพาทไมไดกําหนดถึงกฎหมายท่ีจะนํามา 
ใชบังคับกับขอพิพาท มาตรา ๓๔ วรรคสอง๑๖ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บัญญัติใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายไทย  ดังน้ัน ในกรณีที่ 
คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาจํานวนคาปรับที่ผูรองใชสิทธิริบไวจากเงินคาจางเปนจํานวน 
สูงเกินสวน จึงนําบทบัญญัติมาตรา ๓๘๓ วรรคหน่ึง๑๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงบัญญัติวา ถาเบี้ยปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได มาใชบังคับ
กับการพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทดังกลาว จึงเปนการนําบทบัญญัติแหงกฎหมายไทยมาใช
ประกอบการพิจารณาเพ่ือความเปนธรรมและเพ่ือใหไดจํานวนเงินคาปรับที่ตองจายกันจริง
เทาน้ัน ซ่ึงแมวาคณะอนุญาโตตุลาการจะไมใชศาล แตคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ก็มีลักษณะเปนการใชอํานาจตุลาการ  ดังน้ัน การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวาผูรองมีสิทธิ

                                                            
 ๑๖ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   มาตรา ๓๔ ใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาทไปตามกฎหมายที่คูพิพาทกําหนดใหนํามาใชบังคับกับ 
ขอพิพาท ในกรณีที่มีการกําหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากขอความมิไดกําหนดไวโดยชัดแจง 
ใหหมายความถึงกฎหมายสารบัญญัติ มิใชกฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมายของประเทศน้ัน 
  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดกําหนดถึงกฎหมายที่จะนํามาใชบังคับกับขอพิพาทไว ใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด 
ขอพิพาทไปตามกฎหมายไทย เวนแตเปนกรณีที่มีการขัดกันแหงกฎหมาย ก็ใหพิจารณาจากหลักวาดวยการขัดกัน 
แหงกฎหมายท่ีคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนํามาปรับใช 

ฯลฯ    ฯลฯ 
 ๑๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  มาตรา ๓๘๓ ถาเบ้ียปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควร
เพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหน้ีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียเชิงทรัพยสิน  
เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปรับผูคัดคานตามสัญญา แตผูรองหักคาจางไวเปนคาปรับสูงเกินสวน จึงเห็นสมควรลดคาปรับลง
ตามมาตรา ๓๘๓ แหงประมวลกฎหมายดังกลาว โดยชี้ขาดใหผูรองคืนเงินคาปรับบางสวนใหแก
ผูคัดคาน เปนเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท จึงเปนคําชี้ขาดที่อยูในขอบเขตของสัญญา และไมเกิน
ขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการดวย 
 อยางไรก็ตาม เม่ือคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวาผูรองมีสิทธิปรับผูคัดคานโดยชอบ
ตามสัญญา แตคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดใหลดคาปรับลงตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหผูรองคืนคาปรับบางสวนใหแกผูคัดคาน ผูคัดคาน 
จึงหามีสิทธิไดดอกเบี้ยจากเงินคาปรับที่ไดรับคืนนั้นไม เพราะการที่ผูรองหักคาปรับไวเปนการ
ใชสิทธิตามสัญญา คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ใหผูรองชําระดอกเบี้ยของตนเงิน
คาปรับที่ตองคืนดังกลาวในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันชี้ขาดจนกวาจะชําระเสร็จ  
จึงเปนคําชี้ขาดใหผูรองตองชําระเงินในสวนที่เปนดอกเบี้ยโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจที่จะชี้ขาด
เชนนั้นได จึงเปนกรณีปรากฏตอศาลวาการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ในสวนที่บังคับใหชําระดอกเบี้ยน้ัน จะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน ซ่ึงศาลมีอํานาจเพิกถอนคําชี้ขาดในสวนที่บังคับใหชําระดอกเบี้ยดังกลาวได 
ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ  พิพากษาให 
เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในสวนที่วินิจฉัยใหผูรองชําระดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันชี้ขาดจนกวาจะชําระเสร็จ
ใหแกผูคัดคาน คงใหบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเฉพาะสวนที่ใหผูรองชําระเงิน
จํานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท แกผูคัดคาน โดยใหผูรองชําระเงินจํานวนดังกลาวแกผูคัดคาน 
ใหเสร็จสิ้นภายในเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๘/๒๕๕๗)            
 

๔. การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
 

 ในกรณีที่ คู พิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดสามารถพิสูจนไดวาคณะ
อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยขอพิพาทโดยไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ 
ศาลยอมมีคําบังคับใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นได และในกรณีที่
การวินิจฉัยเกินขอบเขตน้ันสามารถแยกออกไดจากคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยภายใน 
ขอบเขตแลว ศาลจะเพิกถอนเฉพาะสวนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือขอตกลงน้ันก็ได 



 
 
๑๓๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 เม่ือมูลเหตุแหงขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองในฐานะผูรองกับเอกชน
ผูรับจางในฐานะผูคัดคานในชั้นอนุญาโตตุลาการ เกิดจากการที่ผูคัดคานตองเสียคาใชจาย
เพิ่มข้ึนจากงานกอสรางตามสัญญา ซึ่งเปนเรื่องที่เก่ียวเน่ืองกับสัญญาจางในสวน 
ความรับผิดของผูรองซึ่งเปนผูวาจางตอผูคัดคานซึ่งเปนผูรับจาง จึงตองนําสัญญาจาง 
ที่พิพาทมาวินิจฉัย  ดังน้ัน ขอพิพาทที่เกิดข้ึนจึงเปนขอโตแยงระหวางคูสัญญาที่เก่ียวของ
กับขอกําหนดแหงสัญญาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา การท่ีคณะอนุญาโตตุลาการ
กําหนดประเด็นพิพาทวา ผูรองมีสิทธิเรียกรองราคาวัสดุที่เพิ่มข้ึนหรือไม แลววินิจฉัยให
ผูรองตองชําระเงินคาวัสดุที่เพิ่มข้ึนดังกลาวใหแกผูคัดคาน จึงเปนการวินิจฉัยชี้ขาด 
ขอพิพาทซึ่งอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไมเกินขอบเขตแหงขอตกลง 
ในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการแตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผูรอง) ไดทําสัญญาวาจางบริษัท ร. (ผูคัดคาน) 
ใหกอสรางงาน ๔ รายการ คือ (๑) อาคารโรงหลอพรอมระบบระบายอากาศไฟฟากําลัง ๑ หลัง 
(๒) บานพักครูแบบแฟลต ๑๔ หนวย ๑ หลัง (๓) ปรับปรุงระบบประปา และ (๔) ปรับปรุงพ้ืนที่ 
๒๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชางทองหลวง ตําบลศาลายา อําเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ปรากฏวาในระหวางกอสรางผูคัดคานไดมีหนังสือถึงผูรองเพ่ือขอ
อนุมัติใชวัสดุมุงหลังคาโดยขอใหผูรองเลือกใชกระเบื้องเฉดสีมาตรฐานตามราคาที่กําหนด 
ในสัญญา แตผูรองมีหนังสือแจงใหผูคัดคานใชสีกระเบื้องมุงหลังคาเฉดสีพิเศษซ่ึงมีราคาสูงกวา
ราคาประมาณการตามสัญญา ผูคัดคานจึงมีหนังสือขอความเปนธรรมโดยขอคิดเงินคาวัสดุเพ่ิม
เปนเงินจํานวน ๒๘๐,๓๙๕ บาท แตภายหลังจากสงมอบงานงวดสุดทายและผูคัดคานไดรับเงิน
คาจางงวดสุดทายไปแลว ผูคัดคานไดมีหนังสือถึงผูรองเพ่ือขอเงินชดเชยกระเบื้องมุงหลังคา
เปนเงิน ๒๓๘,๓๐๒ บาท ซ่ึงผูรองไดประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาวและเห็นวาผูคัดคาน 
มีสิทธิอยูในขายที่จะไดรับการพิจารณาเงินชดเชยคากระเบื้องตามที่รองขอ แตผูรองก็ไมได 
เบิกจายเงินดังกลาวใหแกผูคัดคานแตอยางใด  ตอมา ผูคัดคานไดเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา ผูรองเปนฝายสั่งใหเปลี่ยนแปลงการใช
กระเบื้องมุงหลังคาจากเฉดสีมาตรฐานเปนเฉดสีพิเศษ ทําใหคาวัสดุเพ่ิมขึ้นจากราคากลาง 
ของเฉดสีมาตรฐานทั่วไป และผูคัดคานไดขอคิดราคาคาวัสดุและคาดําเนินการรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
จากผูรองมาโดยตลอด อีกทั้งผูรองไมมีบันทึกของผูคัดคานที่สละสิทธิในการขอรับเงินคาวัสดุ 
ที่เพ่ิมขึ้นไวเปนหลักฐาน ผูคัดคานจึงยังคงมีสิทธิเรียกรองในคาวัสดุที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว ประกอบกับ
ที่ประชุมของผูรองก็ไดสรุปใหผูคัดคานอยูในขายที่จะไดรับการพิจารณาเงินชดเชยคากระเบื้อง
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่รองขอ คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากจึงเห็นวา ผูคัดคานมีสิทธิเรียกรองคาวัสดุ 
ที่เพ่ิมขึ้นจากผูรองได จึงชี้ขาดใหผูรองชําระเงินจํานวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ใหแกผูคัดคาน 
 ตอมา ผูรองไดยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
สวนผูคัดคานก็ไดมีคํารองขอใหศาลมีคําพิพากษาบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 บทบัญญัติมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง)๑๘ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ  
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความหมายวา หากคูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดสามารถพิสูจนไดวา 
คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยขอพิพาทไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือวินิจฉัย
เกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลยอมมีคําบังคับให
เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการน้ันได แตถาการวินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถ 
แยกออกไดจากคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยในขอบเขตแลว ศาลอาจเพิกถอนเฉพาะสวนที่วินิจฉัย 
เกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือขอตกลงนั้นก็ได 
 เม่ือปรากฏวาราคาประมาณการของกระเบื้องที่ใชมุงหลังคาตามสัญญาเปนราคา
กระเบื้องมุงหลังคาเฉดสีมาตรฐาน การที่ผูรองสั่งใหผูคัดคานใชกระเบื้องมุงหลังคาเฉดสีพิเศษ
ซ่ึงมีราคาสูงกวาราคาของเฉดสีมาตรฐาน จึงถือเปนงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นซึ่งไมไดแสดงไว
หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา แตอยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญา  นอกจากนี้ 
ขอเท็จจริงยังปรากฏวาผูคัดคานไดสงวนสิทธิในการคิดเงินคาวัสดุเพ่ิมกอนดําเนินการมุงหลังคา 
และติดตามทวงถามใหผูรองชําระเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูคัดคาน โดยไมเคยแสดงเจตนาวา
จะไมรับเงินจํานวนดังกลาว ประกอบกับผูรองไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณเพื่อเบิกจายเงินชดเชยและเห็นวาผูคัดคานมีสิทธิที่จะไดรับเงินราคา 
คากระเบื้องมุงหลังคาที่เพ่ิมขึ้น โดยไมไดโตแยงวาราคาคากระเบื้องมุงหลังคาที่เพ่ิมขึ้น 

                                                            
 ๑๘ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๔๐ การคัดคานคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจเพิกถอน 
คําชี้ขาดตามที่บัญญัติไวในมาตราน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ใหศาลเพิกถอนคําชี้ขาดไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑) คูพิพาทฝายที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดสามารถพิสูจนไดวา 

ฯลฯ    ฯลฯ 
   (ง) คําชี้ขาดวินิจฉัยขอพิพาทซ่ึงไมอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําชี้ขาดวินิจฉัย 
เกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ แตถาคําช้ีขาดท่ีวินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถ 
แยกออกไดจากคําชี้ขาดสวนที่วินิจฉัยในขอบเขตแลว ศาลอาจเพิกถอนเฉพาะสวนที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแหงสัญญา
อนุญาโตตุลาการหรือขอตกลงน้ันก็ได หรือ 

ฯลฯ     ฯลฯ 



 
 
๑๓๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนราคาที่ไมเหมาะสมเชนไร กรณียอมถือไดวา มูลเหตุแหงขอพิพาทระหวางผูรองกับผูคัดคาน 
ในชั้นอนุญาโตตุลาการเกิดจากการที่ผูคัดคานตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นจากงานกอสราง 
ตามสัญญา ซ่ึงเปนเรื่องที่เก่ียวเนื่องกับสัญญาจางในสวนความรับผิดของผูรองซ่ึงเปนผูวาจาง
ตอผูคัดคานซ่ึงเปนผูรับจาง จึงตองนําสัญญาจางที่พิพาทมาวินิจฉัย  ดังนั้น ขอพิพาทที่เกิดขึ้น
จึงเปนขอโตแยงระหวางคูสัญญาที่เก่ียวของกับขอกําหนดแหงสัญญาหรือเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามสัญญา การที่คณะอนุญาโตตุลาการกําหนดประเด็นพิพาทวา ผูเรียกรองมีสิทธิเรียกรอง
ราคาวัสดุที่เพ่ิมขึ้นหรือไม แลววินิจฉัยใหผูรองตองชําระเงินจํานวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ใหแก
ผูคัดคาน จึงเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทซ่ึงอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และ
ไมเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ศาลปกครองชั้นตน
พิพากษาใหบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงชอบแลว 
 อยางไรก็ตาม ปญหาเร่ืองดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดน้ัน แมคูกรณีจะมิไดอุทธรณปญหา
กรณีที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหผูรองชําระดอกเบี้ยใหผูคัดคานในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป 
ของตนเงินจํานวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท นับแตวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ ซ่ึงเปนวันผิดนัด 
เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จก็ตาม แตเน่ืองจากปญหาดังกลาวเปนการพิพากษาเกินกวา 
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเปนปญหาขอกฎหมายอันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอย
ของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดยอมมีอํานาจหยิบยกขึ้นพิจารณาไดตามขอ ๙๒ ประกอบกับ
ขอ ๑๑๖ แหงระเบียบฯ วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังน้ัน เม่ือคําขอเรื่องดอกเบี้ย
ในระหวางผิดนัดของผูคัดคานเปนการขอใหศาลมีคําบังคับในสวนที่คณะอนุญาโตตุลาการ 
มิไดมีมติวินิจฉัยใหฝายใดฝายหนึ่งตองปฏิบัติ จึงเปนคําขอที่ศาลไมอาจบังคับใหเปนไปตาม
มาตรา ๔๐๑๙ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ คําฟองในสวนที่เปนดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด
ดังกลาว จึงเปนคําฟองที่ศาลไมอาจมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองฯ  พิพากษาใหบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยใหผูรอง 
ชดใชเฉพาะตนเงินจํานวน ๒๓๘,๓๐๒.๙๑ บาท ใหแกผูคัดคาน สวนดอกเบี้ยในตนเงิน 
จํานวนดังกลาว ใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๖-๗๔๗/๒๕๕๕) 

                                                            
 ๑๙ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๔๐ การคัดคานคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทําไดโดยการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจเพิกถอน 
คําชี้ขาดตามที่บัญญัติไวในมาตราน้ี 
  คูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงอาจขอใหเพิกถอนคําช้ีขาดได โดยยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันไดรับสําเนาคําชี้ขาด หรือถาเปนกรณีมีการขอใหคณะอนุญาโตตุลาการแกไขหรือตีความคําชี้ขาด หรือชี้ขาดเพิ่มเติม 
นับแตวันที่คณะอนุญาโตตุลาการไดแกไขหรือตีความคําชี้ขาดหรือทําคําชี้ขาดเพิ่มเติมแลว 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๐๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ขอสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนขอสัญญาแยกตางหากจากสัญญาหลัก  ทั้งน้ี 
ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕   ดังน้ัน สัญญาหลัก
จะเปนโมฆะหรือไมสมบูรณหรือไม จึงยอมไมกระทบกระเทือนถึงขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ 
คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยประเด็นพิพาทภายใตขอบเขตอํานาจ 
ของตน จึงเปนคําวินิจฉัยที่ชอบและไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 
 สวนการที่ผูรองมีคําขอใหคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหผูคัดคานชําระเงิน
คาจาง คาเสียหาย รวมดอกเบ้ีย และคืนหนังสือค้ําประกันพรอมชาํระคาธรรมเนียมแทน
ผูรองน้ัน เม่ือคณะอนุญาโตตุลาการรับฟงขอเท็จจริงเปนที่ยุติแลววาผูรองไดสงมอบ 
งวดงานตามสัญญาแกผูคัดคานแลว แตผูคัดคานไมจายคางวดงานใหแกผูรอง ผูคัดคาน 
จึงตกเปนฝายผิดสัญญาและตองรับผิดใชคางวดงานตามสัญญาดังกลาวใหแกผูรอง 
กรณีเปนการที่คณะอนุญาโตตุลาการระบุเหตุผลแหงการวินิจฉัยขอเรียกรองไวโดยชัดแจง 
และเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่อยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ รวมทั้ง
ไมเกินคําขอของคูพิพาทแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 กิจการรวมคาเอ็นวีพีเอสเคจีซ่ึงประกอบดวยผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ และบริษัท น.  
เขาทําสัญญารับจางดําเนินงานสัญญาโครงการจัดการนํ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ (ฝงตะวันออก
และฝงตะวันตก) กับกรมควบคุมมลพิษ (ผูคัดคาน) โดยมีผูรองที่ ๑ เปนผูลงนามในฐานะผูรับจาง  
ตอมา ภายหลังจากทําสัญญามีการคัดคาน รองเรียน และกลาวหาเก่ียวกับการทําสัญญาและ
การบริหารสัญญาวาอาจทําใหรัฐไดรับความเสียหาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารสัญญา
โครงการจัดการนํ้าเสียและควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเสนอแนะความเหมาะสมของการดําเนินการโครงการจัดการนํ้าเสียและควบคุม
มลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือตรวจสอบกรณีรองเรียนดังกลาว ผลการสอบสวนสรุปไดวา 
ในการทําสัญญาระหวางผูรองและผูคัดคานมีการสําคัญผิดในสาระสําคัญแหงสัญญา อันไดแก 
ตัวคูสัญญาฝายรับจางวามีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คือ บริษัท น. เปนคูสัญญาและเปน Operator 
อยูดวย แตความจริงไมมีเพราะไดถอนตัวไปกอนแลว จึงไมถูกตองตามสัญญาจางในระบบ 
Turn Key ผูคัดคานจึงมีหนังสือแจงความเปนโมฆะของสัญญา โดยใหผูรองยุติการกอสรางใด ๆ 
ในโครงการ และดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหคูสัญญากลับคืนสูฐานะเดิมตามกฎหมาย แตผูรองปฏิเสธ
และยังคงกอสรางโครงการดังกลาวตอไป รวมทั้งมีหนังสือทวงถามเงินคาจางถึงผูคัดคาน 



 
 
๑๓๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หลังจากน้ันผูคัดคานไดฟองผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ ตอศาลแพง แตศาลแพงไดมีคําส่ังจําหนายคดี
ใหคูความไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการกอน   
 ตอมา ในชั้นการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ไดกําหนดประเด็นขอพิพาท  
๕ ประเด็นดวยกัน คือ ๑. สัญญาพิพาทเปนโมฆะหรือไม ๒. สัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการเปนโมฆะ 
และขอเรียกรองอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม ๓. บันทึกขอตกลง MOA  
มีผลใชบังคับหรือไม ๔. ฝายใดเปนฝายผิดสัญญา และ ๕. ผูคัดคานจะตองชําระคาจางและ
คาเสียหายตามขอเรียกรอง และผูเรียกรองจะตองคืนเงินหรือใชคาเสียหายตามขอเรียกรองแยง
ใหผูคัดคานหรือไม  โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยในประเด็นที่หน่ึงและที่สองวา ขอพิพาท
แหงคดีไมกระทบถึงขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ กรณีไมอาจนํามาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใชบังคับแกคดีน้ีได  นอกจากน้ี กิจการรวมคาเอ็นวีพีเอสเคจี
ไมไดมีการจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย จึงมีผลเทากับตกลงทํากิจการรวมคาในลักษณะ 
หางหุนสวนสามัญที่มิไดจดทะเบียน  ดังนั้น ขอที่ผูคัดคานอางวาการที่ผูคัดคานเขาทําสัญญา
เกิดจากความสําคัญผิดวามีบริษัท น. เปนผูรวมในกิจการรวมคา และการที่บริษัท น. ถอนตัวไป
ทําใหฝายผูคัดคานเขาทําสัญญาโดยสําคัญผิดในตัวบุคลจึงไมเกิดขึ้น  ประเด็นที่สาม  
คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาวา หลังจากมีการทําบันทึกขอตกลง MOA แลว ไมปรากฏวา 
มีฝายใดฝายหนึ่งดําเนินการทําความตกลงกันตอไป  ดังน้ัน บันทึกขอตกลง MOA จึงไมเกิดผล
แกฝายใด  สําหรับประเด็นที่สี่และที่หา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูรองทั้งหกไดสงมอบงานตาม
สัญญางวดงานที่ ๕๕ ที่ ๕๖ ที่ ๕๗ และที่ ๕๘ แกผูคัดคานแลวจริง แตผูคัดคานไมจายคางวดงาน
ใหแกผูรองทั้งหก ผูคัดคานจึงตกเปนฝายผิดสัญญา ตองรับผิดใชคางวดงานตามสัญญาใหแก 
ผูรอง และเม่ือผูคัดคานเปนฝายผิดสัญญา กรณีจึงไมตองวินิจฉัยคําคัดคานในสวนขอเรียกรองแยง
ของผูคัดคาน คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีคําชี้ขาดใหผูคัดคานชําระเงินคาจาง คาเสียหาย  
รวมดอกเบี้ยตามขอเรียกรองใหแกผูเรียกรอง และใหยกขอเรียกรองแยง 
 อยางไรก็ตาม ผูคัดคานไดมีหนังสือแจงปฏิเสธการปฏิบัติตามคําชี้ขาดดังกลาวไปยัง 
ผูรอง ผูรองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังบังคับตามคําชี้ขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ ขณะเดียวกันผูคัดคานก็ไดยื่นฟองเพ่ือขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวเชนเดียวกัน  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวามีประเด็นตองพิจารณา ดังน้ี 
 ประเด็นที่หน่ึงและประเด็นที่สอง สัญญาพิพาทและสัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการเปนโมฆะ
หรือไม และขอเรียกรองอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือไม เห็นวา เม่ือมาตรา ๒๔ 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ บัญญัติใหถือวาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนขอสัญญา



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๐๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แยกตางหากจากสัญญาหลัก คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการที่วาสัญญาหลักเปนโมฆะ
หรือไมสมบูรณจะไมกระทบกระเทือนถึงขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ  จึงเปนกรณีที่ 
คณะอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวตามบทบัญญัติที่กฎหมายกําหนดไวแลว  
ขอวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 สวนขอโตแยงของผูคัดคานกรณีความเปนโมฆะกรรมของสัญญาที่พิพาท เน่ืองจาก 
การสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมโดยสําคัญผิดในตัวบุคคลและสําคัญผิด 
ในทรัพยสินที่เปนวัตถุแหงนิติกรรม รวมทั้งกรณีการทําสัญญาขัดตอมติคณะรัฐมนตรี น้ัน เห็นวา 
การสําคัญผิดในตัวบุคคลซ่ึงเปนคูสัญญา อันไดแก บริษัท น. น้ัน เม่ือพิจารณาหนังสือที่ 
ผูคัดคานไดกลาวอางวาเปนหนังสือที่บริษัทแมของบริษัท น. แจงกับผูรองที่ ๑ ขอใหเพิกถอน
หนังสือมอบอํานาจและจะไมรับผิดใด ๆ ตอผลอันเนื่องมาจากการใชหนังสือมอบอํานาจดังกลาว 
มีขอความระบุวาบริษัทยังคงตองการที่จะเขารวมเปนคูสัญญาในโครงการดังกลาวตอไป  
โดยตองมีการแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขบางประการของสัญญา และหากสัญญาไดรับการแกไขแลว 
บริษัทยินดีจะดําเนินการใหหนังสือมอบอํานาจมีผลบังคับใชหรือจัดใหมีหนังสือมอบอํานาจใหม
ตอไป กรณีจึงฟงไดวายังไมมีการเพิกถอนหนังสือมอบอํานาจของตัวแทนบริษัท น. แตเปน 
การตอรองเพ่ือใหมีการแกไขสัญญาระหวางผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ กับบริษัท น. ซ่ึงสอดคลองกับ
หนังสือฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ตามคําแกอุทธรณของผูรองทั้งหก ซ่ึงบริษัท จ. ไดมี
ถึงผูรองที่ ๑ กรณีหาขอยุติปญหาระหวางผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ กับบริษัท น. โดยจะไมถือวา
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เปนวันสิ้นสุดสัญญาระหวางผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ กับบริษัท น.  
ดังน้ัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนระยะเวลาภายหลังการทําสัญญาโครงการบําบัดนํ้าเสีย
ดังกลาว บริษัท น. ยังคงมีสถานะเปนคูสัญญากับผูคัดคานโดยชอบ ประกอบกับเม่ือบริษัท น. 
ตองการที่จะถอนตัวจากโครงการดังกลาว ทางผูคัดคานไดยินยอมใหผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕  
หาบริษัทที่จะมาแทนที่บริษัท น. ผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ จึงไดเสนอผูรองที่ ๖ เขามาแทนที่  
โดยอธิบดีของผูคัดคานมีหนังสือแจงยินยอมใหผูรองที่ ๖ เขามาแทนที่บริษัทดังกลาวได 
ขอเท็จจริงจึงรับฟงไมไดวาผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ ไดปกปดขอเท็จจริง อันมีผลทําใหผูคัดคาน
ตองสําคัญผิดในตัวบุคคลซ่ึงเปนคูสัญญาแตอยางใด 
 สําหรับกรณีการสําคัญผิดในทรัพยสินที่เปนวัตถุแหงนิติกรรม อันไดแก ที่ดินสําหรับ 
ใชในโครงการนั้น เห็นวา กรณีน้ีสืบเน่ืองมาจากการที่ผูคัดคานมีประกาศเชิญชวนผูสนใจ 
ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องตนเพ่ือขายที่ดินใหแกผูคัดคาน สําหรับใชในโครงการออกแบบ
รวมกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ  
โดยภายหลังจากมีการตกลงทําสัญญาจางพิพาท ผูรองทั้งหกไดพิจารณาเลือกที่ดินซ่ึงมีบริษัท ค. 



 
 
๑๓๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ เน่ืองจากที่ดินดังกลาวเปนที่ดินที่ผานคุณสมบัติตามประกาศของ 
ผูคัดคานและมีความเหมาะสมทางดานวิศวกรรมที่จะตองวางทอผานลงทะเลเพ่ือปลอยนํ้า 
ที่บําบัดแลว  ดังน้ัน เม่ือที่ดินที่พิพาทเปนที่ดินที่ผูคัดคานไดพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนตามที่
ไดมีประกาศเชิญชวนไว ซ่ึงเกิดขึ้นกอนที่ผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ จะเขาทําสัญญากับผูคัดคาน 
เม่ือมีความผิดพลาดเกิดแกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกลาว จึงไมใชความผิดของผูรองทั้งหก กรณี
จึงไมใชการสําคัญผิดในทรัพยสินที่เปนวัตถแุหงนิติกรรมที่จะมีผลใหสัญญาเปนโมฆะแตอยางใด 
 สวนขอโตแยงวาการทําสัญญาพิพาทขัดตอมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหตองทําสัญญา
กอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียเปน ๒ สัญญา แตปรากฏวามีการทําสัญญาโครงการบําบัดนํ้าเสีย 
ฝงตะวันออกและฝงตะวันตกเพียงสัญญาเดียว น้ัน เห็นวา ในกรณีน้ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติตั้งแต
กอนการประกวดราคา การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีจึงเปนหนาที่ของผูคัดคานที่จะตอง
ถือปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงมิไดมีผลผูกพันผูรองที่ ๑ ถึงผูรองที่ ๕ แตอยางใด 
ประกอบกับในขั้นตอนการประกวดราคาไดมีขอกําหนดในเอกสารประกวดราคาใหยื่นขอเสนอ
สําหรับฝงตะวันออกเพียงฝงเดียวหรือขอเสนอที่เปนระบบรวมฝงตะวันออกและฝงตะวันตก  
เม่ือสัญญาที่พิพาทเปนสัญญาที่ครอบคลุมถึงการทําโครงการระบบบําบัดนํ้าเสียทั้งฝงตะวันออก
และฝงตะวันตกตามที่เอกสารประกวดราคากําหนดไวแลว การจัดทําสัญญาดังกลาวจึงชอบแลว 
 ดังน้ัน ขอโตแยงของผูคัดคานกรณีความเปนโมฆะกรรมของสัญญาท่ีพิพาท จึงไมอาจ
รับฟงได อีกทั้งการโตแยงความเปนโมฆะกรรมของสัญญาพิพาทก็ไมกระทบกระเทือนถึง 
ขอสัญญาอนุญาโตตุลาการที่จะมีผลใหสัญญาอนุญาโตตุลาการตองตกไปดวยตามนัยมาตรา ๒๔ 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ คณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีอํานาจวินิจฉัยประเด็น
พิพาทภายในขอบเขตอํานาจของตนได 
 สวนกรณีที่ผูคัดคานโตแยงวา การที่จะเรียกรองตามขอสัญญาอนุญาโตตุลาการไดน้ัน 
จะตองเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญา ขอ ๖๗.๑ ถึงขอ ๖๗.๓ โดยขอ ๖๗.๑ กําหนดวา จะตอง
เปนขอพิพาทเก่ียวกับหรือเกิดขึ้นเนื่องจากสัญญาหรือการปฏิบัติงาน โดยในชั้นแรกใหยื่น 
ขอพิพาทไปยังวิศวกรตัดสิน เม่ือวิศวกรตัดสินแลว ถาคูสัญญาฝายใดไมพอใจหรือวิศวกร 
มิไดตัดสินภายในกําหนดเวลา คูสัญญาก็อาจจะยื่นเรื่องที่ พิพาทตออนุญาโตตุลาการ   
ดังนั้น ขอเรียกรองที่ยังไมไดยื่นตอวิศวกรจึงเปนขอเรียกรองที่อยูนอกขอบเขตของสัญญา
อนุญาโตตุลาการ และคณะอนุญาโตตุลาการไมมีอํานาจวินิจฉัยขอพิพาทดังกลาวดวย แตโดยที่
ขอเท็จจริงปรากฏวา กอนการนําขอเรียกรองเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการ ผูรองทั้งหก 
ไดมีหนังสือถึงวิศวกรที่ปรึกษาเพ่ือใหชี้ขาดวาสัญญาท่ีพิพาทเปนโมฆะหรือไม แตวิศวกร 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่ปรึกษามีหนังสือในวันเดียวกันแจงวาผูคัดคานไดมีคําส่ังใหยุติการทําหนาที่ในฐานะวิศวกร 
ที่ปรึกษาแลว  ดังน้ัน ขอพิพาทดังกลาวจึงไมอาจยุติไดโดยการใหวิศวกรที่ปรึกษาชี้ขาด  
ซ่ึงขอ ๖๗.๓ ของสัญญาพิพาท ไดกําหนดใหขอพิพาทใด ๆ ที่ไมเปนที่สุดหรือไมสามารถยุติได 
จะตองยุติในที่สุดภายใตกฎอนุญาโตตุลาการ  ดังนั้น เม่ือไมมีวิศวกรที่ปรึกษาชี้ขาดสําหรับ 
การยุติขอพิพาทแลว การเสนอขอเรียกรองไปยังอนุญาโตตุลาการสําหรับการยุติขอพิพาท
ดังกลาวจึงชอบแลว และเปนขอเรียกรองที่อยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการดวย 
 ประเด็นที่สาม ในประเด็นวาบันทึกขอตกลง MOA มีผลใชบังคับหรือไม น้ัน  เห็นวา 
ภายหลังจากมีการทําบันทึกขอตกลง MOA แลว ไมปรากฏวาไดมีการดําเนินการตามขอตกลง
ดังกลาว จนกระท่ังผูคัดคานไดบอกเลิกสัญญากับผูรองทั้งหก  ดังนั้น บันทึกขอตกลง MOA 
ดังกลาวจึงยังไมมีผลเปนการยุติขอพิพาทระหวางผูรองทั้งหกกับผูคัดคานได อันเปนกรณีที่ 
การยุติขอพิพาทระหวางผูรองทั้งหกและผูคัดคานไมสามารถดําเนินการโดยการยื่นขอพิพาทไปยัง
วิศวกรและไมสามารถยุติขอพิพาทอยางฉันทมิตรไดตามขอ ๖๗.๑ และขอ ๖๗.๒ ของสัญญาจาง 
ซ่ึงทั้งฝายผูรองและผูคัดคานสามารถนําขอพิพาทดังกลาวเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการได 
ตามนัยขอ ๖๗.๓ ของสัญญาพิพาท ที่กําหนดใหการยุติขอพิพาทจะตองยุติในที่สุดภายในกฎ
อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เม่ือไมมีฝายใดนําขอพิพาท
ตามขอตกลงดังกลาวเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการ บันทึกขอตกลง MOA จึงยอมไมเกิดผลแก
ฝายใดดังที่คณะอนุญาโตตุลาการไดวินิจฉัยไวแลว คําชี้ขาดในประเด็นดังกลาวจึงอยูในขอบเขต
ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไมเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการเสนอขอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ 
 ประเด็นที่สี่และประเด็นที่หา สําหรับประเด็นพิจารณาวาผูคัดคานจะตองชําระคาจางและ
คาเสียหายตามขอเรียกรอง และผูเรียกรองจะตองคืนเงินหรือใชคาเสียหายตามขอเรียกรองแยง 
ใหผูคัดคานหรือไม น้ัน  เห็นวา ผูรองทั้งหกไดมีคําขอใหคณะอนุญาโตตุลาการช้ีขาดให 
ผูคัดคานชําระเงินคาจาง คาเสียหาย รวมดอกเบี้ย และคืนหนังสือค้ําประกันพรอมชําระ
คาธรรมเนียมแทนผูรองทั้งหก ซ่ึงเม่ือคณะอนุญาโตตุลาการไดรับฟงขอเท็จจริงเปนที่ยุติแลววา 
ผูรองทั้งหกไดสงมอบงานตามสัญญางวดงานที่ ๕๕ ที่ ๕๖ ที่ ๕๗ และที่ ๕๘ แกผูคัดคานแลว 
เม่ือผูคัดคานไมจายคางวดงานดังกลาวใหแกผูรองทั้งหก ผูคัดคานจึงตกเปนฝายผิดสัญญา 
และตองรับผิดใชคางวดงานตามสัญญาใหแกผูรองตามนัยขอ ๖๙.๑ ของสัญญาจาง กรณีจึงเปน
การระบุเหตุผลแหงการวินิจฉัยขอเรียกรองไวโดยชัดแจง อีกทั้งเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท



 
 
๑๓๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงอยูในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการและไมเกินคําขอของคูพิพาทตามมาตรา ๓๗๒๐ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ แลว    
 สําหรับกรณีการแกไขคําชี้ขาดตามคําส่ังของอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงแกไขขอความเดิม
ที่วา “เปนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เปลี่ยนเปน “เปนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอป” น้ัน  เห็นวา 
มาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ บัญญัติให คูพิพาทฝายใด
ฝายหนึ่งอาจยื่นคํารองขอใหคณะอนุญาโตตุลาการแกไขขอผิดพลาดในการคํานวณตัวเลข 
ขอผิดพลาดหรือการพิมพที่ผิดพลาดหรือขอผิดหลงเล็กนอยในคําชี้ขาดใหถูกตองได  ทั้งนี้  
ใหสงสําเนาคํารองใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบดวย  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูรองทั้งหก
ยื่นคํารองขอใหผูคัดคานชําระคาธรรมเนียมสําหรับหนังสือค้ําประกันปละ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จนกวาจะสงมอบตนฉบับหนังสือค้ําประกันแกธนาคารผูออกหนังสือ และคณะอนุญาโตตุลาการ 
มีคําชี้ขาดในสวนนี้วา ผูรองทั้งหกไดสงมอบงานตามสัญญาใหฝายผูคัดคานแลว เม่ือผูคัดคาน 
ไมจายคางวดงานใหแกผูรองทั้งหก ซ่ึงตองรวมถึงการคืนหนังสือค้ําประกันตามสัญญาดังกลาวดวย 
จึงเห็นไดวาคณะอนุญาโตตุลาการมีเจตนารมณจะใหผูคัดคานชําระคาธรรมเนียมหนังสือ 
ค้ําประกันแทนผูรองทั้งหกจนกวาจะคืนหนังสือค้ําประกันใหแกธนาคารตามคําขอของผูรอง 
ทั้งหก เม่ือคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหผูคัดคานคืนหนังสือค้ําประกัน พรอมคาธรรมเนียม
แทนผูรองทั้งหก เปนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนกวาจะคืนหนังสือค้ําประกันใหผูรองทั้งหก  
จึงเปนขอผิดพลาดหรือมีการพิมพที่ผิดพลาดหรือมีขอผิดหลงเล็กนอยในคําชี้ขาดที่ 
คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจออกคําส่ังแกไขคําชี้ขาดดังกลาวได คําสั่งแกไขขอความดังกลาว 
จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
 
 
 

                                                            
 ๒๐ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  มาตรา ๓๗ คําชี้ขาดตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อคณะอนุญาโตตุลาการ ถาคณะอนุญาโตตุลาการ 
มีจํานวนมากกวาหน่ึงคน การลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากถือวาเพียงพอแลว แตตองจดแจงเหตุขัดของ 
ของอนุญาโตตุลาการผูซ่ึงไมลงลายมือชื่อน้ันไวดวย 
  ในกรณีที่คูพิพาทมิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น คําช้ีขาดตองระบุเหตุผลแหงการวินิจฉัยทั้งปวงไวโดยชัดแจง  
แตจะกําหนดหรือชี้ขาดการใดใหเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคําขอของคูพิพาทไมได เวนแตจะเปนคําช้ีขาด
ตามขอตกลงประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๓๖ หรือเปนการกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในชั้นอนุญาโตตุลาการ
หรือคาปวยการอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๖ 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 
 

                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๑๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ดังน้ัน คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไมมีเหตุใหเพิกถอนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ศาลจึงไมอาจเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ดังกลาวได  พิพากษาใหบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ  ทั้งนี้ ใหผูคัดคานชําระเงิน
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา และใหยกคํารองของผูคัดคาน  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗)    



 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๒ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 

๑. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

 

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 การตอเวลางานใหกับพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มี
อายุครบหกสิบป ถือเปนอํานาจดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มิใชเปนสิทธิ
ของพนักงานที่จะไดรับการตอเวลางานทุกคน  ดังน้ัน แมระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกําหนดใหตอเวลางานครั้งละ
หน่ึงป สวนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗  
กําหนดใหตอเฉพาะชวงเวลา กรณีก็มิอาจถือไดวาเปนการทําใหสิทธิและหนาที่ 
ของพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป  ฉะน้ัน 
การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามีมติตออายุงานใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
เปนเวลาหน่ึงเดือน ทั้งที่ผูฟองคดีบางคนมีคะแนนประเมินต่ํากวาเกณฑ จึงเปนคุณ 
แกผูฟองคดีและชอบดวยกฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเปนพนักงานประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอางทอง สุพรรณบุรี 
ขอนแกน อุดรธานี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และอุตรดิตถ ตามลําดับ เห็นวา เม่ืออายุครบหกสิบป
บริบูรณและผานการประเมิน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จะบรรจุแตงตั้ง 
ใหเปนพนักงานประจําพิเศษและจะไดรับการตอเวลางานเปนป ๆ จนอายุไมเกินหกสิบหาป
บริบูรณ  ทั้งน้ี ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒  
แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติตอเวลางานใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดเพียง ๑ เดือน ตั้งแตวันที่ ๑ 
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
ไดมีคําสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ แตงตั้งผูฟองคดีทั้งเจ็ดเปนพนักงาน 
ตามสัญญาจาง โดยใหดํารงตําแหนงเดิมเปนเวลา ๑ เดือน ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดรองทุกขตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติยกคํารองทุกขดังกลาว ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวามติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ตอเวลางานใหเพียง ๑ เดือน ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากระเบียบ



 
 

๑๓๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ เปลี่ยนสถานะพนักงาน
ประจําพิเศษใหเปนพนักงานตามสัญญาจาง ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะมีมติจางงานเปนระยะเวลา
เทาไรก็ได แทนที่จะตอเวลางานเปนป ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวย 
การบริหารงานบุคคล พ .ศ .  ๒๕๔๒  อันสงผลกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ 
ของผูฟองคดีทั้งเจ็ด ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกเลิก
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และเพิกถอนคําสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗  
ที่ตออายุงานใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ดเปนเวลา ๑ เดือน โดยใหตออายุงานใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ด
เปนป ๆ จนกวาแตละคนจะมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ และใหผูถูกฟองคดีจายคาตอบแทน
ตามจํานวนที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดแตละคนจะไดรับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จนกระท่ัง 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เปนเวลา ๑๑ เดือน  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒  
ถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซ่ึงแมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ จะมิได
กําหนดใหมีพนักงานประจําพิเศษ ดังที่ไดมีการกําหนดไวแตเดิมในระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ แตระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาล ขอ ๙๘ วา  
ใหผูซ่ึงเปนพนักงานประจําพิเศษตามระเบียบฉบับเดิมอยูในวันที่ระเบียบฉบับใหมใชบังคับเปน
พนักงานตามสัญญาจางตามระเบียบฉบับใหม และคงตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามที่ไดรับอยู
ในวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับ กรณีจึงเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงประเภทของชื่อตําแหนงพนักงาน 
มิไดมีผลเปลี่ยนแปลงสถานะของพนักงานที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งกอนระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ใชบังคับ และไมมีผลทําใหพนักงาน
ดังกลาวไดรับความเสียหายหรือสูญเสียสิทธิประโยชนแตอยางใด  นอกจากน้ัน ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคลท้ังสองฉบับมีขอกําหนดในสวนที่
เก่ียวกับการออกจากงานไวไมแตกตางกัน กลาวคือ พนักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่อายุครบ
หกสิบปบริบูรณ อาจไดรับการตอเวลางานหรือวาจางเพ่ือปฏิบัติงานไดจนถึงอายุหกสิบหาป
บริบูรณเชนเดียวกัน โดยตองอยูภายใตเ ง่ือนไขเพื่อประโยชนแกงานเปนการชั่วคราว 
ตามกําหนดเวลา ซ่ึงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กําหนดการตอเวลางานครั้ งละ  ๑  ป  แตระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งวาดวย 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดวาเฉพาะชวงเวลา ซ่ึงการตอเวลางานหรือการวาจาง
ใหปฏิบัติงานตอยอมเปนอํานาจดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิใชเปนสิทธิของพนักงาน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๑๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะไดรับการพิจารณาตอเวลาเปนพนักงานตามสัญญาจางทุกคนแตอยางใด 
จึงเห็นไดวาแมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗  
จะไมมีบทเฉพาะกาลคุมครองการตอเวลางานใหกับพนักงานที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งกอนวันที่
ระเบียบดังกลาวมีผลใชบังคับ แตก็มิไดทําใหสิทธิและหนาที่ของพนักงานดังกลาวเปลี่ยนแปลไป
ในทางลดลง  ดังน้ัน ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ในสวนบทเฉพาะกาล ขอ ๙๘ จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
 สําหรับการพิจารณาวาจางพนักงานตามสัญญาจางที่ตองออกจากงานเพราะเหตุ
ครบกําหนดเวลาตามสัญญาจางและเกษียณอายุน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาวาจางพนักงานตามสัญญาจาง เพ่ือทําหนาที่พิจารณาประเมินความเหมาะสม 
ของพนักงานที่ขอตอเวลางานเปนพนักงานตามสัญญาจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวไดเสนอความเห็นวา การตอเวลางานใหกับพนักงานที่อายุเกินหกสิบป 
ควรจะพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนของงานที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญงาน เพ่ือประโยชนแกงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และหาก
เห็นสมควรตอเวลางานใหกับพนักงานผูใด ก็ควรมีตําแหนงรองรับที่เหมาะสมและผาน 
การประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว โดยในสวนการตอเวลางานใหผูฟองคดีทั้งเจ็ด  
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดดํารงตําแหนงผูบริหารระดับกลางและอาจพิจารณา
เลือกสรรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวได ซ่ึงจะ
ทําใหพนักงานระดับรองลงไปมีโอกาสกาวหนา หากไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น จึงไมสมควรตอเวลางานใหกับผูฟองคดีทั้งเจ็ด แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดประชุม
เพ่ือพิจารณากรณีดังกลาวและมีมติตอเวลางานใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ดมีกําหนด ๑ เดือน เพ่ือให
เตรียมสงมอบงาน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงไดออกคําสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
แตงตั้งพนักงานตามสัญญาจาง โดยแตงตั้งผูฟองคดีทั้งเจ็ดใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับกลาง 
นับแตวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิม 
คือ ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอางทอง สุพรรณบุรี ขอนแกน อุดรธานี ฉะเชิงเทรา 
จันทบุรี และอุตรดิตถ ตามลําดับ  ทั้งน้ี แมจะปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีที่ ๕ และผูฟองคดี
ที่ ๗ ไดคะแนนการประเมินรวมต่ํากวารอยละ ๘๐ ก็ตาม การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๓๖/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ใหตอเวลางานใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ด
มีกําหนด ๑ เดือน นับแตวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเปนคุณแกผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
และชอบดวยกฎหมายแลว  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมตอเวลางานใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
เปนเวลา ๑ ป จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว และไมเปนการกระทําละเมิด 
ตอผูฟองคดีทั้งเจ็ด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๐/๒๕๕๕) 



 
 

๑๓๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําสั่งใหกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพนจากตําแหนง แมจะเปน
คําสั่งทางปกครองที่เขาขอยกเวนไมตองใหโอกาสผูรับคําสั่งทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐาน แตโดยที่คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่กระทบสิทธิ
ของบุคคล  ดังน้ัน เจาหนาที่ผูออกคําสั่งจึงตองมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะใหผูรับ
คําสั่งพนจากตําแหนง เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีฟงไดวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไมมี
พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขอกลาวอางวาผูฟองคดีไมปฏิบัติงาน การที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีมติใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
โดยอาศัยเหตุดังกลาว จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดียื่นหนังสือขอลาออกจากการเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สมุทรปราการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ แตในระหวางที่ยังไมทราบผลการขอลาออก 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผูถูกฟองคดี) ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สมุทรปราการ เน่ืองจากถูกรองเรียนวาไมปฏิบัติงาน และไดมีคําสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ เปนตนไป  ตอมา 
ผูถูกฟองคดีไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ อนุญาตให
ผูฟองคดีลาออกจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรปราการ และไดมีคําสั่ง 
ที่ ๑๒๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดสมุทรปราการ (ลาออก) ตั้งแตวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป โดยมิได 
มีการเพิกถอนคําส่ังที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ แตอยางใด ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากผูถูกฟองคดีไมใหโอกาสผูฟองคดีไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงหรือแสดงพยานหลักฐาน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ 
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สมุทรปราการ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การท่ีผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ออกคําสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๑๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรปราการ เปนการใชอํานาจตามกฎหมายและ 
มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี อันเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๑ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปนคําส่ังทางปกครอง 
ตามขอ (๑)๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ที่ไมตองใหโอกาสผูฟองคดีทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส 
ไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
อยางไรก็ตาม การใหพนจากตําแหนงดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผูฟองคดี 
ผูถูกฟองคดีจึงตองมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดประชุมพิจารณาใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง

                                                 
๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 "คําส่ังทางปกครอง" หมายความวา 
 (๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 

เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว 
เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึง 
การออกกฎ 

 (๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ใหคําส่ังทางปกครองในกรณีดังตอไปน้ี เปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) 
 (๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การส่ังพักงาน หรือส่ังใหออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจาก

ตําแหนง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ

ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 
 (๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใดหรือ 

จะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 (๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 
 (๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการ หรือคําแถลง 
 (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
 (๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 

 
 



 
 

๑๓๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประจําจังหวัดสมุทรปราการ เน่ืองจากถูกรองเรียนกลาวหาวาไมปฏิบัติงานและไดมีมติเปนเอกฉันท
ในการประชุมคร้ังที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง 
ซ่ึงการรองเรียนดังกลาวมิไดระบุชื่อที่อยูของผูรองเรียนจึงเปนเพียงบัตรสนเทหที่จะตองสืบสวน
สอบสวนหาขอเท็จจริงใหปรากฏ และเปนการรองเรียนภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดรับแตงตั้ง 
ใหเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรปราการเพียงเดือนเศษเทาน้ัน ประกอบกับ
หนังสือรองเรียนดังกลาวเปนการรองเรียนวา ผูฟองคดีขาดคุณธรรม จริยธรรม และไมเปนกลาง 
โดยมิไดเปนการรองเรียนวา ผูฟองคดีไมปฏิบัติงานตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางในการประชุม
คร้ังที่ ๑๖๒/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ และใชเปนเหตุผลในการพิจารณาใหผูฟองคดี
พนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรปราการแตอยางใด  อีกทั้ง ขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไมมีพยานหลักฐานการสืบสวนสอบสวนและบันทึกปากคําพยานบุคคล 
ที่เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนขอกลาวอางวา ผูฟองคดีไมปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีมีมติ
ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๖๒/๒๕๔๗  
เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ และมีคําสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหผูฟองคดี
พนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ 
จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมมีพยานหลักฐานใดมาสนับสนุนวาผูฟองคดีมีเหตุอันสมควรที่จะตอง
พนจากตําแหนงตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย คําสั่งดังกลาว
จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๖๒๖/๒๕๔๗ 
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ เฉพาะในสวนที่ใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดสมุทรปราการ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๐/๒๕๕๖) 
 

 ๑.๒ ผูตรวจการแผนดิน 
 

 การท่ีผูตรวจการแผนดินฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน เรื่อง ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทน
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนเร่ืองเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน  มิใช เปนการรองเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ  จึงไมเปนการรองเรียนใหตรวจสอบการละเลย 
การปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 
ตามมาตรา ๑๓ (๑) (ค) แหงพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๒๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะทําใหผูฟองคดีไมสามารถเสนอเรื่องตอศาลปกครองไดแตอยางใด 
ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเสนอเร่ืองดังกลาวตอศาลปกครอง 
 เ ม่ือประกาศคณะปฏิ รูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
บัญญัติรับรองใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงมีผลบังคับใชตอไป โดยใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งผูวาการตรวจเงิน
แผนดินใหมตามพระราชบัญญัติดังกลาว ผูถูกฟองคดีซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
ผูวาการตรวจเงินแผนดินไปพลางกอนในระหวางการดําเนินการสรรหา จึงตองมีคุณสมบัติ 
ไมมีลักษณะตองหาม  และไมมีเหตุแหงการพนจากตําแหนงตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เชนกัน  
ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณจึงตองพนจากตําแหนงตาม 
มาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการ 
ตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ภายหลังจากที่ไดพน
จากการปฏิบัติหนาที่แลว คําสั่งดังกลาวยอมไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดี (ผูตรวจการแผนดิน) ไดรับหนังสือรองเรียนขอใหพิจารณาและสอบสวนวา
คําสั่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เร่ือง 
ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมายหรือไม เน่ืองจากผูถูกฟองคดี (ผูวาการตรวจเงินแผนดิน) 
ไดออกคําสั่งภายหลังจากที่พนจากตําแหนงไปแลว คําส่ังดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูฟองคดีพิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของผูฟองคดีที่จะรับไวพิจารณา
ตามมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเห็นวาคุณสมบัตขิองผูวาการตรวจเงินแผนดินและเหตุแหงการพนจากตําแหนง
ของผูวาการตรวจเงินแผนดินที่มิใชเปนการพนจากตําแหนงตามวาระตองเปนไปตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เม่ือปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณแลวตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนเหตุให 
พนจากตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ผูถูกฟองคดียอมไมมีอํานาจออกคําส่ังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เร่ือง 
ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ คําส่ังดังกลาวจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดี



 
 

๑๓๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เร่ือง ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทน 
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 กรณี มีผู ร อ ง เรี ยนต อผูฟ องค ดีว า  ผู ถู กฟองค ดีไดออกคํ า ส่ั งสํ า นักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน เร่ือง ยกเลิกคําส่ังแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการ
แทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน หลังจากที่มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณนาจะเปนคําส่ังที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย เปนกรณีตามมาตรา ๑๓ (๑) (ก)๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยผูตรวจการแผนดินฯ และมาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ก)๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผูฟองคดีในฐานะผูตรวจการแผนดินจึงมีอํานาจ 
 
 

                                                 
๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๑๓ ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 
   (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน  

หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
   (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการน้ันจะชอบ
หรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม 

   (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกร 
ตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม  ทั้งน้ี ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 

   (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
    ฯลฯ ฯลฯ 
๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๒๔๔ ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 
  (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงาน  

หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
  (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการน้ัน 
จะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม 

  (ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกร 
ตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม  ทั้งน้ี ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 

  (ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   ฯลฯ ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๒๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่จะเสนอเรื่องตอศาลปกครองใหพิจารณาวินิจฉัยไดตามมาตรา ๑๔ (๒)๖ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ประกอบกับมาตรา ๒๔๕ (๒)๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และเปนการฟองคดีเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
มิใชเปนการรองเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ จึงไมเปน 
การรองเรียนใหตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๓ (๑) (ค) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยผูตรวจการแผนดินฯ ประกอบกับมาตรา ๒๔๔ วรรคหน่ึง (๑) (ค) ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะทําใหผูฟองคดีไมสามารถเสนอเร่ือง 
ตอศาลปกครองไดแตอยางใด ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเสนอเร่ืองดังกลาวตอศาลปกครอง 
 จากขอเท็จจริงในคดีน้ี ผูถูกฟองคดีดํารงตําแหนงเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินอยู
ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙  ตอมา มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
กําหนดวาการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนตอการบังคับใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ โดยใหดําเนินการสรรหาและ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินใหมตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ในระหวางการดําเนินการสรรหา ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ 
ตรวจเงินแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ ยังคงปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินไปพลางกอน จึงเห็นไดวา  
เม่ือประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ฉบับที่ ๒๙ฯ กําหนดใหการสรรหาและการแตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ การสรรหาและแตงตั้ง 
ผูวาการตรวจเงินแผนดินจึงตองคํานึงถึงคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หรือเหตุแหงการพนจาก
                                                 

๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 มาตรา ๑๔ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเม่ือเห็นวามีกรณี ดังตอไปน้ี 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 (๒) กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๓ (๑) (ก) มีปญหาเกี่ยวกับ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครองโดยไมชักชา เพื่อใหศาลปกครอง
พิจารณาวินิจฉัย 

๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๒๔๕ ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองไดเม่ือเห็นวามีกรณีดังตอไปน้ี 
  ฯลฯ ฯลฯ 
 (๒) กฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย ใหเสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งน้ี  
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 



 
 

๑๓๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตําแหนงตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวประกอบดวย และเนื่องจากประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๙ฯ 
ไมไดบัญญัติยกเวนเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หรือเหตุแหงการพนจากตําแหนงของ 
ผูจะดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การตรวจเงินแผนดินฯ  ดังน้ัน ผูที่ยังคงปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ไปพลางกอน ก็ตองมีคุณสมบัติ ไมมีลักษณะตองหาม และไมมีเหตุแหงการพนจากตําแหนง
เชนเดียวกับผูที่จะไดรับการสรรหาใหดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินคนใหมตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ เชนกัน 
 ดวยเหตุน้ี เม่ือตอมาผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาการตรวจเงิน
แผนดินไปพลางกอนตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๙ฯ มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ
ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผูถูกฟองคดีจึงพนจากตําแหนงและไมสามารถดํารงตําแหนง 
ผูวาการตรวจเงินแผนดินไดตั้งแตวันดังกลาวเปนตนไป  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๔ (๒)๘  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ เม่ือผูถูกฟองคดีไมมีฐานะ
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และไมมีอํานาจหนาที่ในการ 
สั่งการหรือปฏิบัติราชการในฐานะผูวาการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗๙ และมาตรา ๓๗๑๐ 
                                                 

๘-๑๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  มาตรา ๓๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓ ผูวาการพนจากตําแหนง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
   (๒) มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 

  ฯลฯ ฯลฯ 
  มาตรา ๒๗ ใหผูวาการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินข้ึนตรงตอประธานกรรมการ 
และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยใหมีรองผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูชวยส่ัง
และปฏิบัติราชการในกิจการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูแทนสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน เพื่อการน้ีผูวาการจะมอบอํานาจใหขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติราชการเฉพาะอยาง
แทนก็ได  ทั้งน้ี ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๓๗ นอกจากอํานาจหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ตามมาตรา ๒๗ แลว ผูวาการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
   (๑) ออกคําส่ังหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 
  (๒) กําหนดแผนการตรวจสอบ เร่ืองที่จะตองตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบ และการเสนอ
รายงานตรวจสอบสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ 
  (๓) แตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบตามมาตรา ๔๑ 
  (๔) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการตาง ๆ เพื่อชวยการปฏิบัติงานของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 
  (๕) ใหคําปรึกษา ความเห็น หรือขอมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินแกคณะกรรมการ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๒๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ  ดังน้ัน คําสั่งสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เร่ือง ยกเลิกคําส่ังแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ออกมาภายหลัง
จากที่ผูถูกฟองคดีไดพนจากการปฏิบัติหนาที่แลวตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเปนกรณีที่
ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งในขณะที่ตนไมไดดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินและไมมีอํานาจ
หนาที่ในการออกคําสั่งดังกลาว คําส่ังดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองผูวาการ 
ตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๒/๒๕๕๕) 
 

 ๑.๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีผล
ผูกพันองคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวินิจฉัยแลวใหเปนประการอ่ืน
ไดอีก  อันเปนการวินิจฉัยปญหาระหวางอํานาจของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกับผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณการลงโทษทางวินัย  
แตไมมีผลผูกพันศาลซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการที่มีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีและสามารถตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม  
ดังน้ัน ศาลปกครองยอมมีอํานาจดุลพินิจอยางอิสระที่จะพิจารณาพิพากษาคดีน้ีได 
ตามรูปคดีโดยไมจําตองยึดถือพยานหลักฐานจากสํานวนคดีของคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแตอยางใด 
 การที่ ผู ช วย เลขานุการ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม)  
ซึ่งมีหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ไมนําเรื่อง
การเลื่อนระดับใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนของนางสาว ป. เสนอตอที่ประชุม ก.อบต. จังหวัด 
                                                                                                                                            
  (๖) จัดจางและกําหนดคาจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชน ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน โดยตองอยูภายในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรเพื่อการน้ี และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๗) กําหนดคาตรวจสอบบัญชี คาธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาและคาตอบแทน หรือคาตอบแทนอื่นในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๘) รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
  (๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปญหาในการปฏิบัติราชการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตอคณะกรรมการ 
  (๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 



 
 

๑๓๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 
มหาสารคาม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ถือไดวาเปน 
การปฏิบัติหนาที่โดยฝาฝนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แตการกระทําดังกลาวไมกอใหเกิดความเสียหายแกนางสาว ป. เน่ืองจาก
ภายหลังองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่งแตงตั้งใหนางสาว ป. ดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน 
โดยใหมีผลยอนหลังไปนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาไดประเมินผาน  อีกทั้ง ไมปรากฏวา 
การไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวเปนไปโดยมีเจตนาใหผูใดไดประโยชนอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังน้ัน กรณีจึงยังฟงไมไดวา การกระทําของผูฟองคดีเปนการทุจริตตอหนาที่
ราชการ  อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมติของคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  
จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ผูรองสอด) มีมติวา ผูฟองคดีในฐานะผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  
(ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม) มีเจตนากลั่นแกลงชะลอเรื่องการเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบล
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น รายนางสาว ป. เขาสูระเบียบวาระการประชุม 
ของ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย
และไมมีเหตุผลสมควรเพื่อใหนางสาว ป. ไดรับความเสียหาย พฤติการณของผูฟองคดี 
เปนการปฏิบัติหนาที่โดยฝาฝนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีมูลเปนความผิดทางอาญาและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูรองสอดไดแจงใหอธิบดี 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาโทษทางวินัยแกผูฟองคดี 
ในฐานความผิดดังกลาว และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําส่ังที่ ๑๘๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๓ ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังลงโทษทางวินัยดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงอุทธรณคําส่ังตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๒๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีน้ีแมขอเท็จจริงจะฟงไดวา การกระทําของผูรองสอดเปนการกระทําในการปฏิบัติ 
หนาที่ตามมาตรา ๙๒๑๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  อีกทั้ง ขั้นตอนและวิธีการสอบสวนของอนุกรรมการไตสวน
ที่ผูรองสอดตั้งขึ้นไดดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๘๘๑๒ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๖ วา เม่ือผูรองสอดไดไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่ จึงเปนอันยุติ องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมอาจเปลี่ยนแปลง 
ฐานความผิดทางวินัยตามที่ผูรองสอดวินิจฉัยและยุติแลวใหเปนประการอ่ืนไดอีกก็ตาม เห็นวา  
คําวินิจฉัยของผูรองสอดดังกลาวมีผลผูกพันองคกรที่ มีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมอาจ
เปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่ผูรองสอดวินิจฉัยแลวใหเปนประการอ่ืนไดอีก อันเปนการวินิจฉัย
ปญหาระหวางอํานาจของผูรองสอดกับผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณการลงโทษทางวินัยในคดีน้ี 
คือ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตไมมีผลผูกพันศาลซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการที่มีอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีและสามารถตรวจสอบและแสวงหาขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม 
ในการนี้ ศาลปกครองจะรับฟงพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอ่ืน  
                                                 

๑๑-๑๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๘๘ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํากลาวหาเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔ หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาเจาหนาท่ีของรัฐผูใดกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การไตสวนขอเท็จจริง 
 มาตรา ๙๒ ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาพฤติการณแหงการกระทํา
ความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารท่ีมีอยู พรอมทั้ง
ความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูน้ันเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา 
ใหถือวารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน
วินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ัน ๆ แลวแตกรณี 
 กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการ 
ตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือขาราชการอัยการ 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยัง
ประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แลวแตกรณี  
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการโดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและเอกสารของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสวนหน่ึงของสํานวนการสอบสวนดวย และเม่ือดําเนินการไดผลประการใดแลวใหแจงให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือวันที่ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดวินัย 
 สําหรับผูถูกกลาวหาซ่ึงไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัยเม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา 
ผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องที่ถูกกลาวหาใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 



 
 

๑๓๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีไดตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๑๙๗๑๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ  ดังน้ัน ศาลปกครองยอมมีอํานาจดุลพินิจอยางอิสระที่จะพิจารณาพิพากษา
คดีน้ีไดตามรูปคดีโดยไมจําตองยึดถือพยานหลักฐานจากสํานวนคดีของผูรองสอดแตอยางใด 
หากศาลเห็นวาคําสั่งลงโทษทางวินัย และคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  
ศาลยอมมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งลงโทษและคําวินิจฉัยอุทธรณน้ันได  
 ขอเท็จจริงฟงไดวา ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดมหาสารคามมีการประชุมในชวงสัปดาหที่ ๔ ของทุกเดือน 
องคการบริหารสวนตําบลจะตองสงเรื่องที่จะเขาประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา 
ไปยังสํานักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพ่ือจัดเร่ือง
เขาในระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ไดทันในรอบเดือนน้ัน หากสงเรื่อง
หลังวันที่ ๑๕ ของเดือนและตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลวถูกตองครบถวนก็จะจัดเร่ืองเขาใน
ระเบียบวาระการประชุมในเดือนตอไป สําหรับกรณีการขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
ของนางสาว ป. น้ัน สํานักงานทองถิ่นจังหวัดมหาสารคามในฐานะเลขานุการ ก.อบต. จังหวัด
มหาสารคามไดรับเรื่องการขอรับการประเมินฯ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ และไดมีการสง
เรื่องตอใหกลุมงานที่ผูฟองคดีดูแลดําเนินการ และโดยที่เร่ืองประเมินดังกลาวไดสงมาถึง
สํานักงานเลขานุการ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม หลังวันที่ ๑๕ ของเดือน จึงไมสามารถ 
จัดเรื่องเขาประชุม ก.อบต. จังหวดัมหาสารคาม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ไดทัน  ตอมา ในชั้น
ของการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอเอกสารประกอบของนางสาว ป. พบวามีการยื่น
เอกสารไมครบ เจาหนาที่จึงไดแจงใหนางสาว ป. ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ซ่ึงนางสาว ป. ไดยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมทางโทรสาร แตไมระบุชื่อผูรับเอกสารเปนเหตุใหไมไดนําสงเอกสารดังกลาว 
ใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของไดทันการจัดทําระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑  ในกรณีเชนนี้ เม่ือเจาหนาที่ไดรับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร 
 
                                                 

๑๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม  

ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
 ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม  

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษาและตุลาการน้ัน จะกระทํามิได  

เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนการเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน เปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดําเนินการ
ทางวินัยหรือตกเปนจําเลยในคดีอาญา เปนกรณีที่กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมิได 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๒๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบการขอรับการประเมินแลวถูกตองครบถวน ผูฟองคดีมีหนาที่ตองนําเร่ืองการขอรับ 
การประเมินของนางสาว ป. เขาที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือพิจารณา 
ใหความเห็นชอบในเดือนถัดไป คือ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา  
นายกองคการบริหารสวนตําบลเสือเฒาผูบริหารหนวยงานตนสังกัดของนางสาว ป. ในขณะนั้น 
จะมีหนังสือแจงขอใหชะลอการเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบลของนางสาว ป. ก็ตาม ผูฟองคดี 
ก็ควรที่จะนําหนังสือดังกลาวเสนอที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ในการพิจารณา 
ใหความเห็นชอบเรื่องการขอรับการประเมินของนางสาว ป. ในคราวเดียว การท่ีผูฟองคดี 
ไมนําเร่ืองการเลื่อนระดับสูงขึ้นของนางสาว ป. เขาที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ จึงเปนการไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรา ๑๕๑๔ ประกอบกับ
มาตรา ๒๕๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

                                                 
 ๑๔-๑๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๑๕ การออกคําส่ังเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ  
การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข หรือการอื่นใด 
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับการออกคําส่ังแตงตั้ง และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน 
 อํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจ
มอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงน้ันเปนผูใชอํานาจแทนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดได  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
 มาตรา ๒๕ องคการบริหารสวนตําบลที่อยูในเขตจังหวัดหน่ึง ใหมีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรวมกัน 
คณะหน่ึง ทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดน้ัน ประกอบดวย  
 (๑) ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายเปนประธาน  
 (๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดน้ัน จํานวนแปดคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศ
กําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ี ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัด 
จะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเม่ือใดก็ได  
 (๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน ดังน้ี  
 (ก) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดน้ัน 
คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  
 (ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  
 (ค) ผูแทนพนักงานสวนตําบลซ่ึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  
 (๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการบริหารงานทองถ่ิน 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหาร  
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนสิบหาคน 
และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจํานวนสิบหาคน และใหบุคคลทั้งสามสิบคนดังกลาวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง  
ใหเหลือเกาคน  



 
 

๑๓๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๐  
แตการพิจารณาวาการกระทําดังกลาวของผูฟองคดีเปนการกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
หรือไม น้ัน ตองพิจารณาเจตนาของผูฟองคดีวามีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่มิควรได
ประกอบดวย ซ่ึงเก่ียวกับประเด็นนี้ ขอเท็จจริงไมปรากฏวานางสาว ป. เสียสิทธิประโยชนและ
ความกาวหนาในราชการ อันเนื่องมาจากการกระทําของผูฟองคดี เน่ืองจากภายหลังผูฟองคดี
ไดนําเร่ืองขอรับการประเมินเลื่อนระดับของนางสาว ป. เขาที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม 
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ องคการบริหารสวนตําบลเสือเฒาไดมีคําส่ังเลื่อนและแตงตั้งให
นางสาว ป. ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ อันเปน
วันที่ผูบังคับบัญชาไดประเมินผาน กรณีจึงยังฟงไมไดวาผูฟองคดีไดกระทําใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงแกนางสาว ป. และไมปรากฏวาผูฟองคดีมีเจตนากลั่นแกลงมิใหนางสาว ป. ไดรับ
การเลื่อนระดับ หรือกระทําการอันเปนผลใหผูใดไดประโยชนอยางหนึ่งอยางใดที่จะเขาขาย 
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซ่ึงเปนบทกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะท่ีผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางวินัย 
แตประการใด พฤติการณแหงการกระทําของผูฟองคดีเปนเพียงแตถือวามีมูลความผิดฐาน 
ไมปฏิบตัิหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง๑๗ 

                                                                                                                                            
 วิธีการคัดเลือกผูแทนองคการบริหารสวนตําบลและผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด  
 ใหผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่จัดใหมีการคัดเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ 
บริหารองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลแลวแตกรณี เปนผูแทนองคการบริหารสวนตําบล  
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหน่ึงในจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
 กรรมการซ่ึงเปนผูแทนพนักงานสวนตําบล และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
และอาจไดรับคัดเลือกอีกได และใหนําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับ 
การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม ทั้งน้ี โดยใหการใชอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 
 ๑๖-๑๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๘๒  ฯลฯ ฯลฯ 
 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได  
เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา ๘๕ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของ 
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 
  ฯลฯ ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๓๑ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติดังกลาว อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
มีคําสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ 
ตามการชี้มูลความผิดของผูรองสอด จึงเปนการลงโทษที่ไมเหมาะสมกับความผิดที่ผูฟองคดี 
ไดกระทํา คําสั่งดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่ยกอุทธรณจึงไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษาเพิกถอนคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดี 
ออกจากราชการ และเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทาง
หรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลวา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ควรที่จะ
ดําเนินการเพ่ือใหผูฟองคดีกลับสูตําแหนงเดิม แลวดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีตามกฎหมาย
เพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษา และถือปฏิบัติตอสิทธิที่ผูฟองคดีพึงมีพึงไดตามกฎหมายในระหวาง
ที่ออกจากราชการ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๒๖/๒๕๕๗ และท่ี ฟ.๓๐/๒๕๕๗ 
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)  
 

 ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

 การที่นายกเทศมนตรีอนุมัติใหขยายระยะเวลากอสรางแกผู รับจาง 
ทั้งที่ผูรับจางไดแจงขอขยายระยะเวลากอสรางดังกลาวเม่ือพนระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต
วันที่มีเหตุอันกลาวอางไดส้ินสุดลง อันเปนการขัดตอหลักเกณฑขอ ๑๓๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอสัญญาจาง การอนุมัติใหขยายระยะเวลากอสรางดังกลาวยอมถือเปน
การใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
มีคําวิ นิจฉัยชี้ขาดวาการกระทําของนายกเทศมนตรีเปนความผิดตามขอ  ๔๓  
ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวลําภู ไดรับหนังสือจากสํานักงานเทศบาลตําบลจอมทอง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๙ แจงวา เทศบาลตําบลจอมทองจะดําเนินการหักเงินเดือนผูฟองคดีตั้งแตสิ้นเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป เดือนละไมนอยกวา ๕,๖๐๖.๒๕ บาท เปนคาปรับโทษทางปกครอง
เพ่ือนําเขาเปนรายไดแผนดินตามคําวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ผูถูกฟองคดี) ที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๔๘ เน่ืองจากเจาหนาที่ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัด
อุดรธานี ไดตรวจสอบพบวา เทศบาลตําบลจอมทองโดยผูฟองคดีเปนนายกเทศมนตรี ไดทําสัญญา
วาจางกอสรางคลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ มีกําหนดระยะเวลา



 
 

๑๓๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดําเนินการ ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญากอสรางวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ แตปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไมมีเหตุผลสมควร อันเปนการกระทํา
โดยไมชอบดวยขอ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนเหตุใหทางราชการเสียหายจากการคิดคาปรับ 
จากผูรับจาง จํานวน ๙๐ วัน เปนเงิน ๗๘๔,๔๔๐ บาท ทําใหผูรับจางไดประโยชนที่มิควรได 
โดยชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีจึงมีคําวินิจฉัยชี้ขาดวาการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิด
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ ๔๓ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ และเม่ือพิจารณาจากรายไดและฐานะทางครอบครัว
ตลอดจนพฤติการณแหงกรณีแลว เห็นควรกําหนดโทษปรับทางปกครองเทากับเงินเดือน 
รวม ๙ เดือน คิดเปนเงินคาปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๕๐ บาท ผูฟองคดีไมเห็นดวย 
กับคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีเน่ืองจากเห็นวาการขยายระยะเวลากอสรางเปนนโยบายของ 
คณะผูบริหารที่สามารถกระทําได จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงเทศบาลตําบล
จอมทองใหระงับการหักเงินเดือน ซ่ึงตอมาเทศบาลตําบลจอมทองไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจงวา ไมสามารถระงับการหักเงินเดือนไดเพราะไมมีอํานาจ ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยกเลิกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองของผูถูกฟองคดี
เพ่ือระงับการหักเงินเดือนของผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงคดีน้ีรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางกอสรางคลองสงน้ํา 
เพ่ือการเกษตร โดยกําหนดใหผูรับจางเร่ิมทํางานภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ชางผูควบคุมงานไดรายงานใหผูฟองคดีทราบวา ตั้งแตวันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ รวมเวลา ๖๔ วัน ผูรับจางไมสามารถ
เขาทํางานไดเน่ืองจากราษฎรที่มีที่นาในบริเวณกอสรางไมอนุญาตใหเขาดําเนินการจนกวา 
จะเก็บเก่ียวเสร็จ ซ่ึงคูกรณีรับกันวาชวงเวลา ๖๔ วันดังกลาว ถือเปนเหตุจําเปนที่ผูรับจาง 
ไมสามารถเขาทํางานได จึงเปนพฤติการณที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายตามขอ ๑๓๒๑๘ 

                                                 
๑๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ ๑๓๒ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงใหอยูในอํานาจ

ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่จะพิจารณา แตถาวงเงินในการส่ังการใหจัดหาคร้ังน้ันเกินอํานาจ
ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา และใหพิจารณาไดตาม
จํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 

  (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
  (๒) เหตุสุดวิสัย 
  (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
  ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ินทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุน้ันไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอาง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๓๓ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ  
แตเม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ผูรับจางไดแจงขอขยายระยะเวลาทําการกอสรางออกไปอีก 
๙๐ วัน และขอขยายเวลาสิ้นสุดในสัญญาเปนวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยอางวาระยะเวลา 
ที่จะทําการกอสรางเปนชวงฤดูฝนและการกอสรางตองผานที่นาของราษฎรตลอดแนว ซ่ึงราษฎร
เจาของที่นาไมอนุญาตใหผูรับจางเขาดําเนินการจนกวาจะเก็บเก่ียวเสร็จ ถือเปนเหตุสุดวิสัย เห็นวา 
การแจงขอขยายระยะเวลากอสรางดังกลาวลวงเลยระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่เหตุน้ัน 
ไดสิ้นสุดลง โดยผูรับจางจะตองแจงขอขยายระยะเวลาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  
กรณีจึงเปนการไมปฏิบัติตามสัญญาจางขอ ๒๒ ที่กําหนดวา การขยายเวลาการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญา ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูวาจางหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจาง 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทํางาน
ออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง ถาผูรับจางไมปฏิบัติดังกลาวใหถือวา 
ผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรองในการที่จะขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
การขยายกําหนดเวลาทํางานอยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
นอกจากนี้ ยังปรากฏขอเท็จจริงวา ปลัดเทศบาลและเจาหนาที่พัสดุมีความเห็นเสนอตอผูฟองคดีวา
การขอขยายระยะเวลากอสรางของผูรับจางไมอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๓๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ และสัญญาจาง
ขอ ๒๒ ไมควรอนุมัติขยายระยะเวลาให แตผูฟองคดีกลับมีคําส่ังอนุมัติใหขยายระยะเวลา
กอสรางตามสัญญาจางออกไปอีก ๙๐ วัน โดยอางวาเปนนโยบายของคณะผูบริหารที่ตองการ
กอสรางคลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตรสําหรับสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือพัฒนา
ความเปนอยูราษฎร  ดังนั้น การอนุมัติตออายุสัญญาจางของผูฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินิจ 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูฟองคดีซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเทศมนตรีมีคําสั่งอนุมัติให
ขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาจางออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไมชอบดวยกฎหมายแลว คําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีตามคําวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ที่ วค ๗/๒๕๔๘ 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ ที่กําหนดโทษใหผูฟองคดีชดใชคาปรับทางปกครองจึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมายตามขอ ๔๓๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัย 
ทางงบประมาณและการคลังฯ 
                                                                                                                                            
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

๑๙ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ขอ ๔๓ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เกี่ยวกับการทําสัญญาซ้ือขายหรือจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง 
ชั้นที่ ๔ 



 
 

๑๓๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวา ในชวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงปลายเดือน
ธันวาคม ๒๕๔๔ ไดมีพายุและอุทกภัยในเขตเทศบาลตําบลจอมทองทําใหที่นาไดรับความเสียหาย 
เม่ือนํ้าลด ราษฎรจึงทํานาปรังตอและจะเก็บเก่ียวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๕  
เม่ือผูรับจางไดยื่นขอขยายระยะเวลาสัญญาในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ จึงยังอยูในชวงระยะเวลา
ที่สามารถขอขยายเวลาไดน้ัน เห็นวา จากรายงานอุตุนิยมวิทยา ประจําเดือนกันยายน ๒๕๔๔ 
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ของสํานักงานเกษตรอําเภอศรีบุญเรืองซึ่งเปนทองที่เทศบาลตําบล
จอมทองตั้งอยู ไมปรากฏวามีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นแตอยางใด แตหากมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นจริง 
อันเปนเหตุใหผูรับจางหยุดงาน ผูควบคุมงานซึ่งมีหนาที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง
และเหตุการณแวดลอมจะตองบันทึกเหตุดังกลาวไวในรายงานการควบคุมการกอสราง
เชนเดียวกับที่ไดบันทึกวาตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
ผูรับจางไมสามารถเขาทํางานไดเน่ืองจากราษฎรทํานาขาวในบริเวณที่จะทําการกอสราง แตตาม
รายงานการควบคุมการกอสรางของผูควบคุมงานไดบันทึกไววาตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ผูรับจางไมเขาทํางานโดยไมทราบสาเหตุ และปลัดเทศบาล 
ไดทําความเห็นเสนอผูฟองคดีวาควรเรงรัดใหผูรับจางรีบปฏิบัติตามสัญญา แตผูฟองคดีไมได 
สั่งการวาตองดําเนินการอยางไร ขออางของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๕๗) 
 

๒. องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 
 

 ๒.๑ องคกรอัยการ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

 ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน แกขาราชการในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กฎหมายกําหนดใหเปนการใชอํานาจรวมกัน 
ของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ โดยตองนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
มาเปนหลักในการพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมแกการเปนขาราชการและขอตองพิจารณาอ่ืน ๆ ซึ่งแมวา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการ
ในสังกัดเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ข้ันได แตการใชดุลพินิจก็ตองอยูในกรอบ 
ของกฎหมายดังกลาวเพ่ือมิใหมีการใชอํานาจตามอําเภอใจ เม่ือปรากฏวาผูฟองคดี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๓๕ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนผูมีผลการปฏิบัติงานที่อยูในเกณฑใหเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ันได โดยผูบังคับบัญชา
ของผูฟองคดีทุกระดับชั้นตางเห็นพองกันวา ผูฟองคดีสมควรไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๑ ข้ัน การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีมติไมอนุมัติใหเลื่อนข้ันเงินเดือน
กรณีพิเศษ ๑ ข้ัน แกผูฟองคดี โดยปราศจากขอเท็จจริงใด ๆ ที่จะยืนยันไดวาผูฟองคดี
ไมอยูในเกณฑที่จะใหเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑ ข้ัน ตามกฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหนงเจาหนาที่สิทธิมนุษยชน ๗ว สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานซ่ึงแตงตั้งโดย
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีความเห็นวา ผูฟองคดี
สมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ เสนอให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาอนุมัติ ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
กลับเห็นวาผูฟองคดีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานยังไมเหมาะสมที่จะใหเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เปนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แมผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานจะเสนอยืนยันตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนครั้งที่สองวา ผูฟองคดี
สมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยังคงมีมติยืนยันไมอนุมัติเชนเดิม  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานจึงเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น ใหแกขาราชการรายอ่ืนแทน  
โดยปราศจากเหตุผลและเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี จากน้ันผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงมีคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๔๘ เลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองทุกขตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ไมอนุมัติใหเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แกผูฟองคดี เพิกถอนมติ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่อนุมัติใหเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แกขาราชการรายอ่ืนแทนผูฟองคดี 
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ยกคํารองทุกขของผูฟองคดี และเพิกถอนคําส่ังสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ให 
เลื่อนขั้นเงินเดือนแกผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น 
 



 
 

๑๓๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 บทบัญญัติมาตรา ๓๖๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับขอ ๙๒๑ และขอ ๑๑๒๒ ของกฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

                                                 
 ๒๐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  มาตรา ๓๖ การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติใหส่ังเลื่อนไดปละหน่ึงข้ัน และเลื่อนไดไมเกิน
ข้ันสูงของระดับที่ผูน้ันไดรับเงินเดือนอยู โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่ไดปฏิบัติมา การรักษาวินัย ตลอดจน
ความสามารถ ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ร.  
 การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญในกรณีพิเศษเกินกวาหน่ึงข้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎ ก.ร. และใหเสนอ ก.ร. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป  
 การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๒๘ แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาและ
ส่ังเลื่อน 
 หมายเหตุ มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให
ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายรัฐสภา และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา (ก.ร.) ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และใหประธานกรรมการเปนผูใชอํานาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ดังน้ัน อํานาจในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการ
ฝายรัฐสภาจึงเปนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๒๑-๒๒ กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญตามขอ ๗ และขอ ๘ ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๔ มาเปนหลัก 
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร้ังที่หน่ึงและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน  
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผูน้ัน แลวรายงานผลการพิจารณาน้ัน 
พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับรายงานเสนอความเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนดวย 
 ขอ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแตละคร้ัง ใหผูมีอํานาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณารายงานผล 
จากผูบังคับบัญชาตามขอ ๙ ถาเห็นวาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
คร่ึงข้ันตามขอ ๗ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูน้ันคร่ึงข้ัน ถาเห็นวาขาราชการผูใด
มีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ ๘ ดวยและเห็นควรเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูน้ันหน่ึงข้ันก็ใหเสนอขออนุมัติ ก.ร. 
เปนราย ๆ ไป 
 ในกรณีที่ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหน่ึงข้ัน ถาในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงปหลัง ผูมีอํานาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานคร่ึงปแรกกับคร่ึงปหลังรวมกันแลวเห็นวา
มีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันสําหรับปน้ัน ผูมีอํานาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนอาจมีคําส่ังใหเลื่อนข้ัน
เงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูน้ันเปนจํานวนหน่ึงข้ันคร่ึงได แตผลการปฏิบัติงานทั้งปของขาราชการผูน้ันจะตองอยูใน
หลักเกณฑประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดังตอไปน้ีดวย 
 (๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและผลดีตอ 
ทางราชการและสังคม 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๓๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดใหอํานาจในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น แกขาราชการรัฐสภาสามัญ
ใหเปนการใชอํานาจรวมกันของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยตองนําผล 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณา
ประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม 
กับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ซ่ึงแมวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ จะมีดุลพินิจ 
ในการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการในสังกัดเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นไดก็ตาม แตการใชดุลพินิจ
ก็ตองอยูในกรอบของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว เพ่ือมิใหมีการใชอํานาจตามอําเภอใจ 
อันจะทําใหเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 จากขอเท็จจริง เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของผูฟองคดีตามความเห็นของผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ซ่ึงประกอบไปดวย
ผูอํานวยการกลุมงานคุมครองสิทธิมนุษยชน ผูอํานวยการสํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ตางก็มีความเห็นตรงกันวา ผูฟองคดีสมควรไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น 
(ผลประเมิน ๙๐-๑๐๐%) เ น่ืองจากผูฟองคดีมีผลคะแนนการประเมินรวมดานผลงาน 
และดานคุณลักษณะการปฏิบัติงานรวมทั้งหมด ๑๘๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน  
อีกทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวา ภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีความเห็นในการประชุม 
คร้ังที่ ๑๘/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ นําเร่ืองที่เสนอพิจารณา
อนุมัติใหเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น กลับไปทบทวนอีกคร้ัง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานก็ยังคงเสนอ
ยืนยันตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เปนครั้งที่สองวา ผูฟองคดีสมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น  

                                                                                                                                            
 (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือไดคนควา หรือประดิษฐส่ิงใดสิ่งหน่ึงซ่ึงเปน
ประโยชนตอทางราชการ 
 (๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตราย หรือมีการตอสูที่เส่ียงตอความปลอดภัย 
ของชีวิต 
 (๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการและปฏิบัติงาน 
ในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
 (๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย ยากลําบากและงานน้ันไดผลดี 
เปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
 (๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จเปนผลดีแกประเทศชาติ 
  ในกรณีที่ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
คร่ึงปแรกหน่ึงข้ัน แตไมอาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันใหได เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนของ 
สวนราชการนั้น ถาในการเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงปหลัง ขาราชการผูน้ันมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ัน
เงินเดือนหน่ึงข้ันอีก และไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนในคราวน้ัน ผูมีอํานาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือน
อาจมีคําส่ังใหเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูน้ันเปนจํานวนสองข้ันได 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหเสนอ ก.ร. พิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป 
 
 



 
 

๑๓๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ กลับมีมติยืนยันไมอนุมัติเชนเดิม และไดอนุมัติใหขาราชการรายอ่ืน 
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้นแทน กรณีจึงยอมเห็นไดวา ผูฟองคดีเปนผูมี 
ผลการปฏิบัติงานที่อยูในเกณฑใหเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้นได และไมปรากฏวาเปนผูมีพฤติกรรม
ไมเหมาะสมกับการเปนขาราชการตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ กลาวอาง ทั้งไมปรากฏวาผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ มีขอเท็จจริงอ่ืนที่จะยืนยันไดวาผูฟองคดีไมอยูในเกณฑที่จะใหเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น 
ตามกฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติไมอนุมัติให
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ๑ ขั้น แกผูฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนเหตุให
มติ ของ ผู ถู กฟ องค ดีที่  ๓  ดั งกล าว เปนมติที่ ไม ชอบด วยกฎหมาย  ส งผลให คํ าสั่ ง 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  
ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนแกผูฟองคดีเพียง ๐.๕ ขั้น โดยเหตุที่จําตองยึดถือตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติใหยกคํารองทุกข 
ของผูฟองคดี โดยอางวาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดีเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
มติยกคํารองทุกขดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายดวย  พิพากษาเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
เฉพาะสวนที่ไมอนุมัติใหเลื่อนขั้นเงินเดือนแกผูฟองคดี ๑ ขั้น เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๔๘ เฉพาะสวนที่ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนแกผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น และเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ที่ใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๘/๒๕๕๕) 
 

 ๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

 การที่คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติตั้งข้ึนโดยอาศัยอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพ่ือใหทําหนาที่
พิจารณาเสนอรายชื่อองคกรที่มีคุณลักษณะและมีกิจกรรมที่เหมาะสมใหเปนองคกร 
ผูมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติและคัดเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวตอคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อพิจารณา ไดดําเนินการสรรหา
องคกรและบุคคลดังกลาวภายใตกรอบหลักเกณฑของกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึง
แนวทางการดําเนินการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติใหการรับรอง แมวาในระหวางการดําเนินการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการ 
จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหา แตก็เพื่อใหมีตัวบุคคลที่เปนไปตามเจตนารมณ 
ของกฎหมาย การดําเนินการของคณะอนุกรรมการดังกลาวยอมชอบดวยกฎหมาย 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๓๙ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สําหรับในกรณีของการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเปนสมาชิก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา คณะอนุกรรมการ
ไดใชดุลพินิจคัดเลือกบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อจากองคกรที่มีผลงานเปนที่ประจักษ 
ประกอบกับบุคคลดังกลาวเปนผูมีประสบการณและบทบาทในงานตามกลุมอาชีพ 
ที่ไดรับการเสนอชื่อสูงกวาบุคคลอ่ืน รวมทั้งผูฟองคดี  ดังน้ัน การที่คณะอนุกรรมการ
คัดเลือกบุคคลดังกลาวโดยไม คัดเลือกผูฟองคดี  จึงเปนการใช ดุลพินิจที่ชอบ 
ดวยกฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ในป พ .ศ .  ๒๕๔๗ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ไดดําเนินการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยผูฟองคดีไดรับ 
การเสนอชื่อจากสมาคมลอนโบวลสแหงประเทศไทยใหเปนผูสมควรไดรับการคัดเลือก 
เปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในกลุมการผลิตดานการบริการ  ตอมา 
คณะอนุกรรมการการผลิตดานการบริการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๗ 
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหการรับรองผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีสิทธิคัดเลือกกันเอง
เปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในกลุมการผลิตดานการบริการ  
และนําเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหความเห็นชอบรายชื่อดังกลาว แตปรากฏวาผูฟองคดี 
ไมไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลผูมีสิทธิคัดเลือกกันเองเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ทั้งที่ผูฟองคดีเคยไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติมากอน และมีประสบการณในการทํางานในดานดังกลาว ผูฟองคดี 
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภา 
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการทบทวนคุณสมบัติ 
ของผูฟองคดีอีกคร้ังหน่ึง แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังคงยืนยันมติเดิมที่จะไมเสนอชื่อผูฟองคดี
เ พ่ิมเติมเปนบุคคลผู มีสิทธิคัด เลือกกันเองเพื่ อ เปนสมาชิกสภาที่ป รึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนมติ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ระเบียบคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วาดวยการสรรหา
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดหลักเกณฑในการสรรหา
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เฉพาะในสวนที่เปนสาระสําคัญ คือ การสรรหา



 
 

๑๓๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บุคคลตองคํานึงถึงการกระจายบุคคลซ่ึงเปนตัวแทนไปตามภาค อาชีพ เพศ และขนาด 
ของกิจการ โดยในกลุมการผลิตดานบริการ จะตองใหไดสมาชิกซ่ึงเปนตัวแทนจากผูคาอิสระ
หรือผูประกอบกิจการดวยตนเองรายยอยไมนอยกวาหน่ึงในสาม โดยทายพระราชบัญญัติ
ดังกลาวบัญญัติใหจํานวนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกลุมการผลิต 
ดานบริการมีจํานวน ๑๗ คน แตไมไดกําหนดวากลุมอาชีพยอยที่อยูในกลุมการผลิตดานบริการ
น้ันจะตองไดรับการคัดเลือกทุกกลุมอาชีพยอย และใหมีจํานวนเทากันทุกภาค อาชีพ เพศ และ
ขนาดของกิจการ หรือใหมีจํานวนกลุมละเทาใด ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีอํานาจในการออกระเบียบ
กําหนดขั้นตอน วิธีการดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด แตในสวนของ
รายละเอียดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการกําหนดขั้นตอนการพิจารณา
คัดเลือกใหสอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด และนําเสนอ 
เพ่ือขออนุมัติตอที่ประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๑  นอกจากนี้ ยังปรากฏขอเท็จจริงตามบันทึก
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  
และรายงานการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อีกวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดมีมติใหคณะอนุกรรมการทั้งหกคณะ ซ่ึงรวมถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดวย ใชดุลพินิจในการ
ตัดสินใจตามระเบียบและหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนด ซ่ึงเม่ือปรากฏผลการพิจารณา
คัดเลือกในรอบแรก ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา จํานวนบุคคลและคุณสมบัติบุคคลที่เหมาะสม 
ที่ถูกเสนอชื่อจากองคกรในแตละกลุมยอยอาชีพมีจํานวนแตกตางกันพอสมควร จึงมีมติ
ปรับเปลี่ยนบุคคลที่จะคัดเลือกจากแตละกลุมอาชีพจาก ๑๗ กลุมอาชีพ รวมกลุมสาขาอาชีพ 
ที่สอดคลองเก่ียวโยงกันใหเหลือเปน ๗ หมวดอาชีพ และกําหนดจํานวนบุคคลที่จะไดรับ 
การคัดเลือกหมวดอาชีพละ ๑๐ คน ยกเวนหมวดอาชีพที่ ๗ จํานวน ๒๐ คน เพ่ือใหสามารถ
คัดเลือกบุคคลจํานวนไมนอยกวาสามเทาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปนตัวแทนกลุมอาชีพไดดีและอยางทั่วถึง ซ่ึงการใชดุลพินิจ
ปรับเปลี่ยนดังกลาวมิไดมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของหลักเกณฑและวิธีการสรรหาสมาชิก
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแตอยางใด กรณีจึงเปนการดําเนินการที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลไมนอยกวาสามเทา 
ของจํานวนสมาชิกกลุมการผลิตดานการบริการจํานวนทั้งสิ้น ๘๐ คน แตมีบุคคลขอถอนตัว 
ออกจากกลุม ๒ คน และเสียชีวิต ๑ คน จึงเหลือบุคคลที่ไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ
คัดเลือกกันเองในกลุมการผลิตดานการบริการ จํานวน ๗๗ คน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงได 
เสนอรายชื่อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๑ พรอมทั้งไดรายงานผลการปรับเปลี่ยน
วิธีการคัดเลือกบุคคลใหมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับทราบและเห็นชอบกับ
รายช่ือผูผานการคัดเลือกดังกลาว  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการสรรหาบุคคล
เพ่ือเปนผูมีสิทธิคัดเลือกกันเองเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยปรับ
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กลุมอาชีพจาก ๑๗ กลุมอาชีพ เปน ๗ หมวดอาชีพ และกําหนดจํานวนบุคคลท่ีจะไดรับ 
การคัดเลือกแตกตางไปจากหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกบุคคลตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
กําหนดไวเดิม จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
 สําหรับการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเปนผูมีสิทธิคัดเลือกกันเองเปนสมาชิก 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน เม่ือพิจารณาขอมูลบุคคล 
ผูมีสิทธิคัดเลือกกันเองกลุมการผลิตดานการบริการจํานวน ๗๗ คน โดยกระจายตามขนาด 
ของกิจการ เปนประเภทผูประกอบกิจการทั่วไป จํานวน ๕๒ คน และตัวแทนจากผูคาอิสระ 
หรือผูประกอบกิจการดวยตนเองรายยอยจํานวน ๒๕ คน กระจายไปตามภาค เปนภาคกลาง ๖๐ คน 
ภาคเหนือ ๘ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ คน ภาคใต ๖ คน กระจายไปตามเพศ คือ  
เพศหญิง ๑๒ คน และเพศชาย ๖๕ คน เห็นไดวา การดําเนินการดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติสภา 
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภา 
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วาดวยการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติฯ แลว 
 สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชดุลพินิจไมคัดเลือกผูฟองคดีเปนสมาชิกสภา 
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ น้ัน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของผูฟองคดี 
กับนาย ส. ซ่ึงเปนผูที่ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว  
เห็นวา นาย  ส .  เปนบุคคลที่ ได รับการเสนอช่ือจากองคกรที่ มีผลงานเปนที่ประจักษ 
(คณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) และเปนผูมีประสบการณ 
และบทบาทในการกีฬาสูงกวาบุคคลอ่ืนรวมทั้งผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ คัดเลือกนาย ส. 
โดยไมคัดเลือกผูฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมายแลว  ดังน้ัน มติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ คัดเลือกบุคคล 
ผู มีสิทธิคัดเลือกกันเองเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๗/๒๕๕๖) 
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บทที่ ๒๓ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 
 
๑. การรองทุกขและกลาวโทษ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
  

๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๓. การจับ ขัง จําคุก คน และปลอยตัวชั่วคราว 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๔. การแจงขอหา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๕. การสอบสวน 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๖. การเปรียบเทียบปรับ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๗. การสรุปสํานวนและการสั่งคดี 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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๘. การดําเนินการเก่ียวกับของกลางในคดีอาญา 
 

 ๘.๑ กรณีปฏิเสธไมคืนทรัพยของกลางใหแกผูมีสิทธิควรไดรับของกลางหรือ 
ผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย 
 

บทบัญญัติเก่ียวกับโทษที่ใหริบทรัพยสินตามที่พระราชบัญญัติมาตรการ 
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดไว มีลักษณะ
เปนโทษทํานองเดียวกับโทษริบทรัพยสินในคดีอาญา การตีความบทบัญญัติดังกลาว 
จึงยอมตองเปนไปอยางเครงครัด และเปนไปโดยคํานึงถึงสิทธิของบุคคลในทางทรัพยสิน  
ทั้งน้ี ตามที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไว เม่ือบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
มิไดบัญญัติใหอํานาจแกคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
ของบุคคลภายนอกซึ่งเปนทรัพยสินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติดของผูตองหาหรือจําเลยที่ถึงแกความตายไวได รวมทั้งใหทรัพยสินดังกลาว 
ตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดเชนเดียวกับกรณีที่เปนทรัพยสิน
ของผูตองหาหรือจําเลย  ดังน้ัน ในกรณีที่ ผูตองหาหรือจําเลยถึงแกความตายและ
บุคคลภายนอกซึ่งเปนเจาของทรัพยสินไดรองขอคืนทรัพยที่ ถูกยึดหรืออายัดไว 
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน แตไดรับการปฏิเสธ การกระทําของหนวยงานทางปกครองและ
เจาหนาที่ของรัฐดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง  
เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมจันไดรวมกันจับกุมผูตองหา 

พรอมของกลางเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนอัดแทง รวมทั้งรถยนตคันพิพาทและของกลางอื่น ๆ 
ซ่ึงจากการสอบสวนพบวาเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนเปนของนาย ก. จึงไดออกหมายจับ 
นาย ก. ในขอหารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีน)  
ไวในความครอบครองเพื่อจําหนาย  หลังจากน้ัน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดไดมีคําส่ังใหตรวจสอบทรัพยสินของนาย ก. และคําส่ังใหยึดและอายัดทรัพยสิน 
ของนาย ก. จํานวน ๒ รายการ คือ รถยนตคันที่พิพาทและเงินฝากในบัญชีไวชั่วคราว โดยรถยนต
คันที่พิพาทผูฟองคดีซ่ึงเปนกรรมการของบริษัท อ. จํากัด ไดซ้ือมาจากนาย ก. และในวันเดียวกัน 
ผูฟองคดีไดใหนาย ก. เชาซ้ือ  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดโอนสิทธิเรียกรองเงินคาเชาซ้ือตาม
สัญญาเชาซ้ือดังกลาวใหกับบริษัท อ. สําหรับคดีอาญาพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีอาญาขอหา 
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รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ไวครอบครองเพ่ือจําหนายโดยผิดกฎหมายและใหสินบน 
เจาพนักงาน โดยไดระบุในคําฟองวาจะย่ืนคํารองใหริบรถยนตคันพิพาทซ่ึงเปนของกลางในคดี
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  
ตอมา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีมติใหยึดและอายัดทรัพยสิน 
ของผูฟองคดี ๒ รายการ ซ่ึงเปนทรัพยสินอยางเดียวกันกับที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดไดมีคําสั่งใหตรวจสอบและมีคําสั่งใหยึดและอายัด โดยเห็นวาสัญญา 
ที่นาย ก. ทําขึ้น มิใชสัญญาเชาซ้ือ เน่ืองจากนาย ก. ไมไดสงมอบรถยนตที่พิพาทใหกับผูซ้ือ 
กรรมสิทธิ์ในรถยนตจึงมิใชของบริษัท อ. สวนเงินฝากในบัญชีนาเชื่อวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด จึงขอใหพนักงานอัยการพิจารณาคํารองเพ่ือขอใหศาล 
สั่งริบทรัพยสินดังกลาว  หลังจากน้ัน สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดไดมีหนังสือ 
แจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูฟองคดีอาจอางสิทธิและพิสูจนการไดมาของทรัพยสินดังกลาว 
โดยยื่นเขามาในคดีเม่ือพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลแลว ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดขอใหทบทวนมติและคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
โดยอางวาผูฟองคดีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในรถยนตคันพิพาท ไมมีสวนรูเห็นหรือเก่ียวของกับ 
การกระทําผิดของนาย ก. ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาแลวมีมติยืนยันตามมติเดิม  ตอมา 
สํานักงานตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดไดมีหนังสือสงสํานวนการตรวจสอบทรัพยสิน 
ของนาย ก. ไปใหพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณายื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังริบทรัพยสินดังกลาว  
แตพนักงานอัยการไดมีหนังสือสงสํานวนคืนสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด เน่ืองจาก 
นาย ก. ผูตองหาในคดีถึงแกความตาย จึงไมไดยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอใหริบรถยนตคันพิพาท  
ผูฟองคดีจึงไดยื่นคํารองตอศาลจังหวัดเชียงรายเพื่อขอใหคืนรถยนตคันพิพาท แตศาลไดมีคําสั่ง
ยกคํารองของผูฟองคดีโดยใหเหตุผลวาพนักงานอัยการมิไดขอใหริบรถยนตคันดังกลาว  
จึงเปนกรณีที่ศาลไมอาจจะส่ังริบไดอยูแลว และแมตามคํารองจะปรากฏวารถยนตคันพิพาท 
อยูในความครอบครองของเจาพนักงานก็เปนเรื่องที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรองตองไปดําเนินการ 
ติดตามเอากับเจาพนักงานที่ยึดรถยนตคันพิพาทไวตอไป  หลังจากนั้น ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอคืนรถยนตพิพาท
และขอใหทบทวนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยึดรถยนตคันพิพาทอีกคร้ัง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาแลวมีมติยืนตามมติเดิม โดยเห็นวารถยนตคันพิพาทเปนของนาย ก. และบริษัท อ. 
สามารถไปดําเนินการฟองเรียกคืนมูลหน้ีตามสัญญากูยืมจากทายาทของนาย ก. ได ผูฟองคดี 
จึงไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดขอใหยืนยัน 
การยึดรถยนตคันพิพาทเปนหนังสือ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวน 



 
  
 ๑๓๔๖  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ตามขอเท็จจริงและเง่ือนไขที่ผูฟองคดีเสนอมาแลว โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติยืนตามมติเดิม 
ที่สั่งใหยึดรถยนตคันพิพาทไว ซ่ึงหลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงรายไดมีคําพิพากษาในคดีอาญา  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดขอใหคืนรถยนต
คันพิพาทอีกคร้ัง แตก็ยังไมไดรถยนตคันพิพาทคืนแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยึดรถยนต 
คันพิพาทตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนรถยนตคันดังกลาวใหแก 
ผูฟองคดี หากคืนไมได ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ (๓)๑ และ (๔)๒ และ 

มาตรา ๒๒๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดฯ  
                                                 
 ๑-๓ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
(๑) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓  

และมาตรา ๓๓ 
(๒) ตรวจสอบทรัพยสินที่เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๓) วินิจฉัยวาทรัพยสินใดของผูตองหาหรือผูอื่นเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

หรือไม 
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๒๒ 
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดและการนําทรัพยสินไปใชประโยชน

ตามมาตรา ๒๔ และระเบียบเก่ียวกับกองทุนตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหอนุกรรมการหรือเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินตาม (๒)  

หรือดําเนินการยึดหรืออายัดตาม (๔) แลวรายงานใหทราบก็ได 
มาตรา ๒๒ ในการตรวจสอบทรัพยสิน ถาผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินไมสามารถ 

แสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินที่ถูกตรวจสอบไมเกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไดรับโอนทรัพยสินน้ัน
มาโดยสุจริตและมีคาตอบแทนหรือเปนทรัพยสินที่ไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ใหคณะกรรมการ
ส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวจนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีซ่ึงตองไมชากวาหน่ึงปนับแตวันยึดหรืออายัดหรือจนกวา 
จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองในคดีที่ตองหาน้ัน 

เพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินรายใดอาจมีการโอน ยักยาย ซุกซอน 
หรือเปนกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินรายน้ันไวชั่วคราวจนกวา
จะมีการวินิจฉัยตามมาตรา ๑๖ (๓)  ทั้งน้ี ไมตัดสิทธิผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินที่จะยื่นคํารองขอผอนผัน
เพื่อขอรับทรัพยสินน้ันไปใชประโยชนโดยไมมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได และใหนําความในมาตรา ๑๙ 
วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลว ใหคณะกรรมการจัดใหมีการพิสูจนตามวรรคหน่ึงโดยเร็ว  
และในกรณีที่ผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถพิสูจนตามวรรคหน่ึงได ก็ใหคืนทรัพยสินใหแกผูน้ัน  
แตถาไมสามารถพิสูจนได ใหถือวาการยึดหรืออายัดตามวรรคสองเปนการยึดหรืออายัดตามวรรคหน่ึง 

การยื่นคํารองขอผอนผันตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เพื่อประโยชนตามมาตราน้ี คําวา “ทรัพยสิน” ใหหมายความรวมถึง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีมติวาทรัพยสินทั้งสองรายการเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติด โดยผูถูกตรวจสอบหรือผูอาจอางวาเปนเจาของทรัพยสินไมสามารถแสดงหลักฐานไดวา
เปนทรัพยสินที่ไมเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด จึงใหยึดหรืออายัด
ทรัพยสินทั้งสองรายการ เน่ืองจากเห็นวาเปนทรัพยสินที่นาย ก. มีอยูหรือไดมาเกินกวาฐานะ
หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอยางอ่ืนโดยสุจริต ประธานกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินจึงไดมีคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินใหยึดและอายัดทรัพยสิน 
ทั้งสองรายการตามมติดังกลาว  ดังนั้น การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวจึงเปนการยึด
ทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของนาย ก. ตามบทนิยาม 
ในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดฯ 
ซ่ึงมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีอํานาจสั่งยึด
หรืออายัดทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดไวจนกวาจะมีคําสั่ง
เด็ดขาดไมฟองคดีซ่ึงตองไมชากวาหน่ึงปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมีคําพิพากษา 
ถึงที่สุดใหยกฟองในคดีที่ตองหาน้ัน และพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหทรัพยสิน 
ที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งยึดหรืออายัดไว
ตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดใน ๒ กรณี คือ (๑) กรณีตามมาตรา ๓๑๕ 
 

 
 

                                                                                                                                            
(๑) ทรัพยสินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรอง ผลประโยชน และดอกผลจากทรัพยสินดังกลาว 
(๒) หน้ีที่บุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา 
(๓) ทรัพยสินที่เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผูตองหาที่ไดรับ ขาย จําหนาย โอน 

หรือยักยายไปเสียในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําส่ังยึดหรืออายัดและภายหลังน้ัน เวนแตผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะพิสูจน
ตอคณะกรรมการไดวาการโอนหรือการกระทําน้ันไดกระทําไปโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 
 

 ๔-๕ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
“ทรัพยสินที่เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิด” หมายความวา เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับมาเน่ืองจากการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยการใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาวซ้ือหรือ
กระทําไมวาดวยประการใดๆ ใหเงินหรือทรัพยสินน้ันเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไมวาจะมีการเปลี่ยนสภาพกี่คร้ัง และไมวาเงิน
หรือทรัพยสินน้ันจะอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น โอนไปเปนของบุคคลอื่นหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนวา 
เปนของบุคคลอื่นก็ตาม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๓๑ ทรัพยสินที่ศาลมีคําส่ังใหริบตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหตกเปนของกองทุน 

 



 
  
 ๑๓๔๘  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ที่ศาลมีคําสั่งใหริบตามมาตรา ๒๙๖ และมาตรา ๓๐๗ โดยกรณีน้ีหากพนักงานอัยการมีคําส่ังฟอง
ผูตองหา ก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลเพ่ือมีคําสั่งริบทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไว  
โดยจะยื่นพรอมกับคําฟองหรือเวลาใด ๆ กอนศาลชั้นตนพิพากษาก็ได และศาลจะเปนผูมีอํานาจ
ไตสวนและมีคําสั่งริบทรัพยสินดังกลาว และในการไตสวนเพ่ือมีคําส่ังในเรื่องดังกลาวบุคคล 
ซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินมีสิทธิยื่นคํารองขอคืนทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดกอนคดีถึงที่สุด 
และมีสิทธิไดคืนทรัพยสินดังกลาว หากแสดงใหศาลเห็นไดวาตนเปนเจาของแทจริงและ
ทรัพยสินน้ันไมเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือตนเปนผูรับโอน 
หรือรับประโยชนและไดทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาตามสมควร 
 

 
 

                                                 
 ๖-๗ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔    

มาตรา ๒๙ บรรดาทรัพยสินซ่ึงพนักงานอัยการไดยื่นคํารองตอศาลตามมาตรา ๒๗ วรรคหน่ึงน้ัน ใหศาลไตสวน 
หากคดีมีมูลวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหศาลส่ังริบทรัพยสินน้ันเวนแตบุคคล 
ซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินไดยื่นคํารองขอคืนกอนคดีถึงที่สุดและแสดงใหศาลเห็นวา 

(๑) ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินน้ันไมไดเกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ 
(๒) ตนเปนผูรับโอน หรือผูรับประโยชนและไดทรัพยสินน้ันมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาตามสมควร

ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ 
เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี ถาปรากฏหลักฐานวาจําเลยหรือผูถูกตรวจสอบเปนผูเกี่ยวของหรือเคยเก่ียวของกับ

การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาเงินหรือทรัพยสินที่ผูน้ันมีอยูหรือไดมาเกินกวา
ฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอยางอื่นโดยสุจริตเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด 

มาตรา ๓๐ บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกลหรือทรัพยสินอื่นใดที่ใชในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทั้งส้ิน
ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 

ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีน้ันเพื่อขอใหส่ังริบทรัพยสินตามวรรคหน่ึงและเมื่อพนักงาน
อัยการไดยื่นคํารองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายแพรหลายในทองถ่ินอยางนอยสองวัน
ติดตอกัน เพื่อใหบุคคลซ่ึงอาจอางวาเปนเจาของทรัพยสินมายื่นคํารองขอเขามาในคดีกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ทั้งน้ี ไมวาในคดีดังกลาวจะปรากฏตัวบุคคลซ่ึงอาจเช่ือไดวาเปนเจาของหรือไมก็ตาม 

ในกรณีที่ไมมีผูใดอางตัวเปนเจาของกอนศาลช้ันตนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังหรือในกรณีที่ปรากฏเจาของ  
แตเจาของไมสามารถพิสูจนไดวาตนไมมีโอกาสทราบ หรือไมมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิด และจะมีการนํา
ทรัพยสินดังกลาวไปใชในการกระทําความผิดหรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด หรือมีไวเพื่อใชใน 
การกระทําความผิด ใหศาลส่ังริบทรัพยสินดังกลาวไดเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันแรกของวันประกาศในหนังสือพิมพรายวัน
ตามวรรคสอง และในกรณีน้ีมิใหนํามาตรา ๓๖ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๔๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง๘ และมาตรา ๒๙  
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และ (๒) กรณีตามมาตรา ๓๒๙ เม่ือพนักงานอัยการ 
มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองผูตองหาหรือจําเลย และ
ทรัพยสินนั้นไดยึดหรืออายัดไวโดยไมปรากฏตัวเจาของ ถาไมมีผูใดมาขอรับคืนภายในหน่ึงป
นับแตวันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง แลวแตกรณี 
หรือเม่ือไมอาจดําเนินคดีไดภายในสองปนับแตวันที่การกระทําความผิดเกิดและไมอาจจับตัว 
ผูตองหาหรือจําเลยได หรือเม่ือไมอาจดําเนินคดีตอไปไดเพราะเหตุที่ผูตองหาหรือจําเลย 
ถึงแกความตาย ซ่ึงในกรณีผูตองหาตายถาภายในสองปนับแตวันที่ผูตองหาหรือจําเลย 
ถึงแกความตาย และทายาทของผูตองหาหรือจําเลยนั้นสามารถพิสูจนไดวาทรัพยสินที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยึดหรืออายัดไว ไมใชทรัพยสินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติด หรือไดทรัพยสินดังกลาวมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองคืนทรัพยสินนั้นใหแกทายาท
ของจําเลยหรือผูตองหา โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไมไดบัญญัติถึงกรณีที่บุคคลภายนอกอ่ืน
อางวาเปนเจาของทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดวาสามารถพิสูจนเพ่ือขอคืนทรัพยสินที่ถูกยึด 
หรืออายัดในกรณีผูตองหาหรือจําเลยถึงแกความตายไวดวยแตอยางใด  ดังนั้น ในกรณีที่ 
ไมอาจดําเนินคดีตอไปไดเพราะเหตุผูตองหาหรือจําเลยถึงแกความตาย และทรัพยสินที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยึดหรืออายัดไวเน่ืองจากเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด 
ของผูตองหาหรือจําเลยที่ถึงแกความตายเปนทรัพยสินของผูอ่ืน จึงไมมีกฎหมายบัญญัติไว 
                                                 
 ๘-๙ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๒๗ เม่ือพนักงานอัยการมีคําส่ังฟองและทรัพยสินที่คณะกรรมการมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดตามมาตรา ๒๒ 
เปนทรัพยสินที่เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลส่ังริบทรัพยสินน้ัน 
โดยจะยื่นไปพรอมกับฟองหรือจะยื่นคํารองกอนศาลช้ันตนมีคําพิพากษาก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองผูตองหาหรือจําเลยรายใด  

ใหการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นรวมทั้งทรัพยสินของผูอื่นที่ไดยึดหรืออายัดไวเน่ืองจากเกี่ยวเน่ืองกับ 
การกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นส้ินสุดลง สวนทรัพยสินที่ไมปรากฏตัวเจาของที่ไดยึดหรืออายัดไวเน่ืองจาก
การกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น ถาไมมีผูใดมาขอรับคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ มีคําส่ังเด็ดขาด 
ไมฟองคดี หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง ใหตกเปนของกองทุน 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินคดีไดภายในสองปนับแตวันที่การกระทําความผิดเกิดและไมอาจจับตัวผูตองหาหรือจําเลยได 
ใหทรัพยสินที่ไดยึดหรืออายัดไวเน่ืองจากการกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยรายน้ันตกเปนของกองทุนแตถาไมอาจ
ดําเนินคดีตอไปไดเพราะเหตุที่ผูตองหาหรือจําเลยรายใดถึงแกความตาย ใหทรัพยสินตกเปนของกองทุน เวนแตภายในสองป
นับแตวันที่ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นถึงแกความตาย และทายาทของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นสามารถพิสูจนไดวาทรัพยสินน้ัน
ไมเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือผูตองหาหรือจําเลยรายน้ันไดทรัพยสินดังกลาวมาโดยสุจริต 
และมีคาตอบแทน หรือไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ก็ใหคืนทรัพยสินน้ันใหแกทายาท 
ของผูตองหาหรือจําเลยรายน้ัน 



 
  
 ๑๓๕๐  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

โดยชัดแจงวาใหตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดเหมือนดังเชนกรณี
ทรัพยสินของผูตองหาหรือจําเลย ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดฯ เปนบทบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญา จึงตองตีความ
อยางเครงครัด  อีกทั้ง การที่จะใหทรัพยสินของบุคคลใดตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดมีลักษณะเปนโทษทํานองเดียวกับโทษริบทรัพยสินในคดีอาญา ซ่ึงหากจะตีความวา
การท่ีมาตรา ๓๒ วรรคสอง บัญญัติวา กรณีที่ไมอาจดําเนินคดีตอไปไดเพราะเหตุที่ผูตองหา
หรือจําเลยถึงแกความตายใหทรัพยสินที่ไดยึดหรืออายัดไวตกเปนของกองทุน หมายความรวมถึง
ทรัพยสินของผู อ่ืนที่ถูกยึดหรืออายัดไวเน่ืองจากเปนทรัพยสินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทํา
ความผิดดวยแลว ก็จะเปนการตีความกฎหมายโดยขยายความ ซ่ึงไมอาจกระทําไดในกฎหมาย
ดังกลาว และโดยที่สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง๑๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงใชบังคับอยูในขณะที่เกิดเหตุ 
แหงการฟองคดี และตอมา มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง๑๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ยังบัญญัติคุมครองสิทธิในเรื่องดังกลาวไวทํานองเดียวกัน  ดังน้ัน  
ในกรณีเชนนี้เม่ือผูตองหาหรือจําเลยถึงแกความตาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมมีอํานาจที่จะยึด
หรืออายัดทรัพยสินของบุคคลภายนอกซ่ึงเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดของผูตองหาหรือจําเลยที่ถึงแกความตายไดอีกตอไป รวมทั้งไมอาจอางวา
ทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ทั้งน้ี เน่ืองจาก
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวไมไดบัญญัติใหอํานาจผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะกระทําการเชนน้ันได 
อีกทั้ง เม่ือไมปรากฏพยานหลักฐานใหเห็นเปนอยางอ่ืน จึงตองสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลทุกคน
กระทําการโดยสุจริตตามมาตรา ๖๑๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่ผูฟองคดี 
ซ้ือรถยนตคันพิพาทจากนาย ก. กรรมสิทธิ์ในรถยนตคันพิพาทยอมโอนไปยังผูฟองคดีตั้งแต
ขณะเม่ือไดทําสัญญาซื้อขายแลวตามมาตรา ๔๕๘๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และเม่ือตามสัญญาเชาซ้ือฉบับดังกลาวระบุวา ผูเชาซ้ือสัญญาวาจะชําระคาเชาซ้ือ ๓๐ งวด  
                                                 
 ๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ี  
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ี 
ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๒-๑๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๖ ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลทุกคนกระทําการโดยสุจริต 
มาตรา ๔๕๘ กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ขายน้ัน ยอมโอนไปยังผูซ้ือตั้งแตขณะเม่ือไดทําสัญญาซ้ือขายกัน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๕๑ 
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งวดละ ๒๔,๐๐๐ บาท และเม่ือผูเชาซ้ือชําระหน้ีตามสัญญาน้ีถูกตองครบถวนแลว ผูฟองคดี 
จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาซ้ือใหผูเชาซ้ือ สัญญาดังกลาวระหวางผูฟองคดีกับนาย ก.  
จึงเขาลักษณะเปนสัญญาเชาซ้ือตามมาตรา ๕๗๒๑๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาซ้ือยังเปนของผูใหเชาซ้ือจนกวาจะชําระคาเชาซ้ือครบถวนแลว 
เม่ือปรากฏวานาย ก. ผูเชาซ้ือยังชําระคาเชาซ้ือไมครบถวนตามสัญญา กรรมสิทธิ์ในรถยนต 
คันพิพาทจึงยังไมตกไปเปนของนาย ก. และโดยที่ผูฟองคดีมีตําแหนงเปนกรรมการของ 
บริษัท อ. ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการซ้ือ จัดหา เชาซ้ือทรัพยสิน และประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย ใหเชาซ้ือ
รถยนตตลอดมา การที่ผูฟองคดีไดซ้ือรถยนตคันพิพาทจากนาย ก. และไดใหนาย ก. ทําสัญญา
เชาซ้ือรถยนตคันพิพาท  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดโอนสิทธิเรียกรองเงินคาเชาซ้ือรถยนต 
ใหบริษัท อ. ซ่ึงเปนการดําเนินการเชนเดียวกับการซ้ือขายและการใหเชาซ้ือรายอ่ืนอีกหลายราย 
จึงรับฟงไดวา การซ้ือขายและใหเชาซ้ือรถยนตคันพิพาทระหวางผูฟองคดีกับนาย ก. เปนการ
ดําเนินตามปกติธุระในการประกอบธุรกิจซ้ือขายหรือใหเชาซ้ือรถยนตของผูประกอบธุรกิจ 
ซ้ือขายหรือใหเชาซ้ือรถยนตโดยทั่วไป ประกอบกับขอเท็จจริงไมปรากฏวาผูฟองคดีรูจักคุนเคย
หรือเก่ียวของกับนาย ก. และรูเห็นกับการที่นาย ก. นํารถยนตคันพิพาทไปกระทําความผิด จึงตอง
รับฟงวา ผูฟองคดีเปนผูรับโอนรถยนตคันพิพาทโดยสุจริตและมีคาตอบแทน ซ่ึงหากนาย ก. 
ผูตองหายังไมถึงแกความตายและพนักงานอัยการมีคําส่ังฟองนาย ก. เม่ือพนักงานอัยการ 
ยื่นคํารองขอใหศาลสั่งริบรถยนตคันพิพาท ผูฟองคดียอมมีสิทธิที่จะยื่นคําขอตอศาลเพื่อใหคืน
รถยนตคันพิพาทตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดฯ แตเม่ือคดีอาญาที่นาย ก. ตองหาวากระทําความผิด 
พนักงานอัยการไมสามารถยื่นฟองและศาลไมอาจมีคําพิพากษาลงโทษนาย ก. ได เน่ืองจากนาย ก.  
ถึงแกความตาย ทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปตามมาตรา ๓๙ (๑)๑๕ แหงประมวล

                                                 
 ๑๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๕๗๒ อันวาเชาซ้ือน้ัน คือ สัญญาซ่ึงเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชาและใหคําม่ันวาจะขายทรัพยสินน้ัน
หรือวาจะใหทรัพยสินน้ันตกเปนสิทธิแกผูเชา โดยเงื่อนไขที่ผูเชาไดใชเงินเปนจํานวนเทาน้ันเทาน้ีคราว 
 สัญญาเชาซ้ือน้ันถาไมทําเปนหนังสือ ทานวาเปนโมฆะ 
 ๑๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๓๙ สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไป ดังตอไปน้ี 
(๑) โดยความตายของผูกระทําผิด 
(๒) ในคดีความผิดตอสวนตัว เม่ือไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย 
(๓) เม่ือคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ 
(๔) เม่ือมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซ่ึงไดฟอง 
(๕) เม่ือมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเชนน้ัน 
(๖) เม่ือคดีขาดอายุความ 
(๗) เม่ือมีกฎหมายยกเวนโทษ 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไมมีกรณีที่พนักงานอัยการตองยื่นคํารองใหศาลริบทรัพย
ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  อีกทั้ง ไมใชเปนกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให
ทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหคืนรถยนต
คันพิพาทและใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทบทวนมติที่ใหยึดรถยนตคันพิพาท การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีมติในการประชุมซ่ึงเปนเวลาภายหลังจากนาย ก. ผูตองหาถึงแกความตาย และพนักงานอัยการ
คืนสํานวนคดีริบทรัพยสินของนาย ก. ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว โดยยืนตามมติในการประชุม 
ใหยึดรถยนตคันพิพาทเน่ืองจากเห็นวารถยนตคันพิพาทเปนของนาย ก. ซ่ึงมีผลเปนการไมคืน
รถยนตคันพิพาทใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายตอทรัพยสิน อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมี
หนาที่ตองคืนรถยนตคันพิพาทในสภาพหรือใกลเคียงกับสภาพในขณะที่ถูกยึด หากคืนไมได
ตองชดใชคาเสียหายซึ่งเปนราคารถยนตคันพิพาทเปนเงิน ๔๒๖,๐๐๐ บาท ตามคําขอของ 
ผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๓/๒๕๕๖) 
 

 ๘.๒ กรณีละเลยตอหนาที่ไมคืนทรัพยของกลางใหแกเจาของ ภายหลังจากที่
พนักงานอัยการมีคําสั่งใหจัดการเก่ียวกับของกลางตามมาตรา ๘๕ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

การพิจารณาคืนของกลางที่ยึดตามกฎหมายวาดวยปาไม ตองผูกพันตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แมจะมีขอกําหนดเกี่ยวกับ 
การขอคืนของกลางระหวางคดีวาใหเปนอํานาจของของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูพิจารณาคืนของกลางตามพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ แตบทบัญญัติดังกลาวก็มีเน้ือหาเก่ียวเน่ืองวาดวยการริบทรัพยสิน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกําหนดตัวบุคคลผู มีอํานาจ 
ออกคําสั่งเก่ียวกับการขอคืนของกลางเทาน้ัน เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวาพนักงานอัยการ
มิไดมีคําขอตอศาลใหริบรถยนตที่พิพาท ซึ่งแมวาคดีอาญาดังกลาวจะยังไมถึงที่สุด  
ก็ยอมมีผลใหรถยนตที่ พิพาทไมอาจถูกริบไดตามมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  
แหงประมวลกฎหมายอาญา ประกอบกับพนักงานอัยการไดแจงผลใหพนักงานสอบสวน
จัดการรถยนตของกลางในคดีอาญาตามมาตรา ๘๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา ซึ่งแสดงวาไมประสงคจะใชรถยนตพิพาทเปนพยานหลักฐานในคดีอีกตอไป  
ดังน้ัน กรมปาไมจึงมีหนาที่ที่จะตองสงคืนทรัพยของกลางใหแกเจาของที่แทจริง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามที่ไดมีการรองขอ เม่ือกรมปาไมผูรับรักษาทรัพยของกลางไมยอมคืนให กรณีจึงเปน
การกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ   

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถยนตบรรทุกลากจูง ยี่หอฮีโน ซ่ึงถูกยึดเปน 

ของกลางในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
รวมทั้งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๕ และประกาศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมการแปรรูปไมตามพระราชบัญญัติปาไม  
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงพนักงานอัยการสั่งฟองโดยมิไดขอใหศาลอาญาริบรถยนตของกลาง  
ผูฟองคดีจึงไดยื่นคํารองขอคืนรถยนตคันดังกลาวตออัยการสูงสุด  ในการนี้ อัยการพิเศษฝายคดี 
เศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ ไดมีคําส่ังใหพนักงานสอบสวนจัดการรถยนตของกลางตามมาตรา ๘๕ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  นอกจากนี้ ผูฟองคดียังไดมีหนังสือขอรับรถยนต
ของกลางคืนจากผูรับผิดชอบ รวมทั้งกรมปาไม (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดมอบหมายให
กลุมนิติการตรวจสอบและพิจารณาดําเนินการ โดยกลุมนิติการไดแจงใหผูอํานวยการสํานัก
จัดการและควบคุมปาไม เรงรัดรวบรวมขอมูลและเอกสารเพื่อพิจารณาคืนของกลางเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยดวน และไดแจงแนวทางปฏิบัติ
ในการคืนของกลางใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของผูรับผิดชอบทั้งในสวนกลางและจังหวัดยึดถือ 
และปฏิบัติตาม  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหสํานักงานปาไมสาขาจังหวัดตาก
ดําเนินการพิจารณาคําขอคืนรถยนตของกลางตามแนวทางปฏิบัติดังกลาวขางตนและ 
แจงเรื่องดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ โดยใหผูฟองคดีประสานงานกับสํานักงานปาไมสาขา 
จังหวัดตากตอไป ภายหลังจากที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือไปยังปาไมจังหวัดตากและไมไดรับแจงผล
การพิจารณา จึงไดมีหนังสือไปยังผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๔ (ตาก) อีกคร้ัง 
ซ่ึงเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไดดําเนินการสอบถามผลการดําเนินคดี
ไปยังสํานักอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณา
ดําเนินการตอไป แตผูฟองคดีกลาวอางวาผูถูกฟองคดียังมิไดแจงผลการพิจารณาการคืน 
ของกลางใหทราบแตอยางใด และเม่ือรวมระยะเวลานับตั้งแตที่ผูฟองคดีไดดําเนินการติดตอกับ
ผูถูกฟองคดีเพ่ือขอรับรถยนตของกลางคืนเปนระยะเวลากวาหน่ึงป ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดี
ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ทางราชการลาชากวาที่กฎหมายกําหนดไวเกินสมควร 
อันเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายเพราะผูฟองคดีไมสามารถนํารถยนตไปประกอบ
กิจการขนสงขนถายสินคาตามวัตถุประสงคของผูฟองคดีได และการที่ผูถูกฟองคดีไมคืนรถยนต
คันพิพาทใหแกผูฟองคดีทั้งที่พนักงานอัยการโจทกไมไดขอศาลในคดีอาญามีคําส่ังริบรถยนต
ของกลาง เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี จึงนําคดี



 
  
 ๑๓๕๔  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีดําเนินการออกคําสั่งคืนรถยนตที่พิพาท
ใหแกผูฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  เม่ือพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ 
เปนโจทก ฟองนาย ป. กับพวกทั้ง ๑๑ คน เปนจําเลยในคดีอาญาตอศาลอาญา โดยในสวน
รถยนตบรรทุกซ่ึงมีผูฟองคดีเปนเจาของกรรมสิทธิ์น้ัน ในชั้นจับกุมไดถูกสงเปนของกลาง  
โดยรถยนตบรรทุกดังกลาวน้ันพนักงานอัยการมิไดมีคําขอใหศาลอาญาริบและไดเก็บรักษาไวที่ 
หนวยปองกันรักษาปาที่ ตก. ๑๑ (แมสลิด) สํานักงานปาไมสาขาจังหวัดตาก ผูฟองคดีจึงไดยื่น 
คํารองขอคืนรถยนตของกลางดังกลาวในระหวางพิจารณาคดีอาญาตอสํานักงานอัยการสูงสุด  
ซ่ึงอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ ไดแจงผลการพิจารณาเก่ียวกับรถยนตบรรทุก
ของกลางวา ใหพนักงานสอบสวนจัดการรถยนตบรรทุกของกลางในคดีของศาลอาญาตาม 
มาตรา ๘๕๑๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูฟองคดีจึงติดตอขอรับรถยนต 
ของกลางคืนจากพนักงานสอบสวน แตไดรับแจงวาใหผูฟองคดีติดตอขอรับรถยนตของกลาง 
คืนจากผูถูกฟองคดี เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเพ่ือขอรับรถยนตของกลางคืน  
ผูถูกฟองคดีแจงวาไมอาจคืนรถยนตพิพาทใหแกผูฟองคดี เพราะรถยนตพิพาทยังจําเปน 
ตองยึดไวเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เปนเหตุใหทรัพยสินรถยนตของกลางนั้น
ถูกยึด ในกรณีดังกลาวเห็นวาแมวาคดีอาญาอันเปนมูลฐานแหงคดีน้ีจะยังไมถึงที่สุด  
แตการท่ีพนักงานอัยการมิไดมีคําขอตอศาลอาญาใหริบรถยนตพิพาท ยอมมีผลใหรถยนต
พิพาทไมอาจถูกริบไดตามมาตรา ๓๒๑๗ และมาตรา ๓๓๑๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา จึงไมมี
ความจําเปนที่จะตองใชรถยนตพิพาทเปนพยานหลักฐานในคดีอีกตอไป ประกอบกับอัยการพิเศษ
                                                 
 ๑๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๘๕ เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหา และยึดส่ิงของตาง ๆ ที่อาจใชเปน
พยานหลักฐานได 

การคนน้ันจักตองทําโดยสุภาพ ถาคนผูหญิงตองใหหญิงอื่นเปนผูคน 
ส่ิงของใดท่ียึดไวเจาพนักงานมีอํานาจยึดไวจนกวาคดีถึงที่สุด เม่ือเสร็จคดีแลวก็ใหคืนแกผูตองหาหรือแกผูอื่น  

ซ่ึงมีสิทธิเรียกรองขอคืนส่ิงของน้ัน เวนแตศาลจะส่ังเปนอยางอื่น 
 ๑๗-๑๘ ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๒ ทรัพยสินใดที่กฎหมายบัญญัติไววา ผูใดทําหรือมีไวเปนความผิด ใหริบเสียทั้งส้ิน ไมวาเปน 
ของผูกระทําความผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 

มาตรา ๓๓ ในการริบทรัพยสิน นอกจากศาลจะมีอํานาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไวโดยเฉพาะแลว ใหศาล 
มีอํานาจส่ังใหริบทรัพยสินดังตอไปน้ีอีกดวย คือ 

(๑) ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือ 
(๒) ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด 
เวนแตทรัพยสินเหลาน้ีเปนทรัพยสินของผูอื่นซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด 

 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๒ ไดแจงผลการพิจารณาเกี่ยวกับรถยนตบรรทุกของกลางวา 
ใหพนักงานสอบสวนจัดการรถยนตบรรทุกของกลางในคดีอาญาของศาลอาญาตามมาตรา ๘๕ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงมีนัยวาไมประสงคใชรถยนตพิพาท 
เปนพยานหลักฐานในคดี ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูเก็บรักษารถยนตพิพาทไว แมจะมีขอกําหนด
เก่ียวกับการขอคืนของกลางระหวางคดีวาใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผู พิจารณาคืนของกลางตามมาตรา ๖๔ ตรี๑๙  
แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ แตบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวเปนบทบัญญัติ 
ที่มีเน้ือหาเก่ียวเนื่องกับบทบัญญัติวาดวยการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  อีกทั้ง เปนบทบัญญัติที่กําหนดตัวบุคคลผูมีอํานาจออกคําส่ังเก่ียวกับการขอคืน 
ของกลางเทาน้ัน สวนในการพิจารณาวาตองคืนของกลางหรือไม น้ัน ยังคงตองผูกพัน 
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา รถยนต
พิพาทเปนทรัพยที่ไมอาจถูกริบไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผูฟองคดี
เปนเจาของทรัพยที่แทจริง ผูถูกฟองคดีจึงมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการสั่งการใหสงคืนรถยนต 
พิพาทใหกับผูฟองคดีตามมาตรา ๖๔ ตรี แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดี
เก็บรักษารถยนตพิพาทแลวไมยอมคืนใหแกผูฟองคดีซ่ึงเปนเจาของทรัพยที่แทจริง  
จึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีมีคําสั่งใหคืนรถยนตบรรทุกใหแกผูฟองคดีโดยดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๓๐/๒๕๕๕) 
 

 ๘.๓ กรณีละเลยตอหนาที่ไมคืนของกลางใหแกเจาของ ภายหลังจากที่พนักงาน
อัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง 

 

หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาไดครอบครองของกลางแทนพนักงานสอบสวน 
ซึ่งถือเปนการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา ในการยึดสิ่งของตาง ๆ เพื่อเปนพยานหลักฐานไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด  
                                                 
 ๑๙ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

มาตรา ๖๔ ตรี ในกรณีทรัพยสินที่ยึดไวตามมาตรา ๖๔ ทวิ มิใชเปนของผูกระทําความผิด หรือของผูมีเหตุ 
อันควรสงสัยวาเปนผูกระทําความผิด ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพยสินหรือเงิน แลวแตกรณี ใหแกเจาของ 
กอนถึงกําหนดตามมาตรา ๖๔ ทวิ ได ในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) เม่ือทรัพยสินน้ันไมจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีที่เปนเหตุใหทรัพยสินน้ันถูกยึด และ 
(๒) เม่ือผูกระทําความผิดหรือผูมีเหตุอันควรสงสัยวา เปนผูกระทําความผิดไดทรัพยสินน้ันมาจากผูเปนเจาของ

โดยการกระทําความผิดทางอาญา 



 
  
 ๑๓๕๖  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

เม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดียอมทําใหคดีถึงที่สุดและสงผลให
พนักงานสอบสวนไมมีอํานาจที่จะยึดของกลางไวอีกตอไป หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา 
จึงตองคืนของกลางดังกลาวใหแกพนักงานสอบสวนโดยไมจําตองตรวจสอบวาผูใด 
เปนเจาของที่แทจริงกอน การที่หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาไมดําเนินการคืนของกลาง
จนเวลาลวงเลยมาเกือบปและเปนเหตุใหผูฟองคดีตองเสียหาย จึงเปนการกระทําละเมิด
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

สรุปขอเท็จจริง  
เจาหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ไดทําการ

ตรวจสอบและอายัดไมคิ้วบัว (ไมแดงแปรรูป) ของผูฟองคดีและอายัดรถบรรทุกพรอมรถพวง 
โดยเจาหนาที่ปาไมไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอใหดําเนินคดีกับ 
ผูฟองคดีในขอหามีไมหวงหามแปรรูปไวในครอบครองเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร โดยไมไดรับ
อนุญาต พรอมทั้งไดมอบของกลางทั้งหมดใหหัวหนาหนวยปองกันรักษาปาที่ ตก.๑๘ (ผาลาด) 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เก็บรักษาไวในระหวางคดี ตามขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ตอมา สํานักงานอัยการจังหวัดตากไดมีหนังสือถึงหัวหนา
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอแจงวาไมขอริบของกลาง ผูฟองคดีจึงไดยื่น 
คํารองขอคืนไมคิ้วบัว (ไมแดงแปรรูป) ของกลาง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมคืนให โดยแจงให 
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอดําเนินการขอหลักฐานเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
กรรมสิทธิ์ในของกลางเพื่อใชในการพิจารณาคืนของกลาง  หลังจากนั้น สํานักงานอัยการ 
จังหวัดตากไดแจงคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีไปยังหัวหนาพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร
ตําบลแมทอ และรองผูกํากับการหัวหนาพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอไดมี
หนังสือแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบวาอัยการจังหวัดตากไดมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีและ 
ไมริบของกลาง ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ ที่ ๑๔ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลว
มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดตากวาไดดําเนินการจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมเรียบรอยแลว  ตอมา 
จังหวัดตากไดพิจารณาแลวอนุมัติใหคืนของกลางในคดีดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดแจงให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนรถยนตและรถพวงของกลางใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร 
ตําบลแมทอ  หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอทราบผลการพิจารณาคํารองขอคืนของกลาง
ตามที่ไดยื่นไวในครั้งกอน แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือแจงวาใหผูฟองคดีสงเอกสาร
เพ่ิมเติมอีก ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเหตุใหผูฟองคดี
ไดรับความเสียหายจากการขาดประโยชนใชสอยทรัพยของกลาง และโดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ
ปาไมจังหวัดตาก (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เปนผูบังคับบัญชาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เปนหนวยงานตนสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดในผลแหงการละเมิดดวย จึงนําคดี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงมอบไมคิ้วบัวของกลางคืนใหแก
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาคํารองขอคืน
ของกลางตามมาตรา ๘๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีขาดประโยชนจากการใชสอยไมคิ้วบัวของกลางและไมคิ้วบัว 
ของกลางเสื่อมสภาพไปจากเดิมใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจยึดไมคิ้วบัวและรถยนตบรรทุกของกลางไว อันเปน 

การใช อํานาจยึดยานพาหนะที่บุคคลได ใช  หรือมี เหตุ อันควรสงสัยว าได ใช ในการ 
กระทําความผิด หรือเปนอุปกรณใหได รับผลในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๑๒๐  
มาตรา ๔๘๒๑ มาตรา ๕๔๒๒ หรือมาตรา ๖๙๒๓ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔  

                                                 
 ๒๐-๒๓ พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

มาตรา ๑๑ ผูใดทําไม หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทําอันตรายดวยประการใด ๆ แกไมหวงหาม ตองไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัติน้ี และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
หรือในการอนุญาต 

การอนุญาตน้ัน พนักงานเจาหนาที่เม่ือไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว จะอนุญาตใหผูกขาดโดยใหผูไดรับอนุญาต
เสียเงินคาผูกขาดใหแกรัฐบาลตามจํานวนที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได 

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือใหสัมปทานสําหรับการทําไมฟนหรือไมเผาถานไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
ใหกระทําไดเฉพาะในเขตปาท่ีหางไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทําไมชนิดท่ีมีคาหรือหายาก 

การพิจารณาคําขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคกอนใหกระทําโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้ง 

มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม หามมิใหผูใดแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ตั้งโรงคาไมแปรรูป  
มีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอ่ืนเปนจํานวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครอง 
เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต 

เพื่อประโยชนแหงความในวรรคหนึ่ง ไมซุงหรือไมทอนที่จมอยูในแมนํ้าลําคลองในรัศมีหาสิบเมตรของบริเวณ 
ที่ทําการแปรรูปไม และไมมีผูใดเปนเจาของ ใหสันนิษฐานวาเปนไมที่อยูในความครอบครองของผูรับอนุญาตตั้งโรงงาน 
แปรรูปไมที่มีโรงงานอยูในบริเวณน้ัน 

ความในวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงการกระทําแกไมที่นําเขามาในราชอาณาจักรดวย 
มาตรา ๕๔ หามมิใหผูใด กอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปา 

หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปนประเภทเกษตรกรรม  
และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๙ ผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป โดยไมมีรอยตราคาภาคหลวงหรือรอยตรา

รัฐบาลขาย เวนแตจะพิสูจนไดวาไดไมน้ันมาโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถาไมที่มีไวในครอบครองเปน 
(๑) ไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือ 



 
  
 ๑๓๕๘  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ไวเปนหลักฐานในการพิจารณาคดี และเปนการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการยึด 
สิ่งของตาง ๆ ที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวกไดนําไมคิ้วบัว 
และรถยนตบรรทุกของกลางสงมอบใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอ 
เพ่ือประกอบการดําเนินคดีอาญาแกพนักงานขับรถยนตและผูฟองคดี ฐานกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัติปาไมฯ เม่ือพนักงานสอบสวนรับไมของกลางและรถยนตบรรทุกของกลาง
เอาไว จึงเปนการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๓๒๒๔ แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ในการยึดส่ิงของตาง ๆ น้ัน เพ่ือเปนพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอจึงมีอํานาจยึดไมและรถยนตบรรทุกของกลางไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด 
และเมื่อเสร็จคดีแลวพนักงานสอบสวนก็จะตองคืนแกผูตองหาหรือแกผูอ่ืนซึ่งมีสิทธิเรียกรอง 
ขอคืนของกลางนั้น เวนแตศาลจะสั่งเปนอยางอ่ืน  อีกทั้ง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดครอบครอง
ไมของกลาง เปนการครอบครองโดยไดรับมอบจากพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบล 
แมทอ ปรากฏตามบันทึกการรับ-มอบไมของกลางในคดีอาญาระหวางพนักงานสอบสวน 
กับพนักงานปาไม  ดังน้ัน การรับไมของกลางจึงเปนการเก็บรักษาไมของกลางในระหวางคดี  
แมในเวลาดังกลาว คดียังไมถึงที่สุด แตเม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี ยอมทําให
คดีถึงที่สุด และโดยผลดังกลาวทั้งรถยนตและไมคิ้วบัวจึงมิใชของกลางในคดีอาญาที่จะทําให
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอมีอํานาจที่จะยึดไวตอไป ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมอาจอางการยึดถือไมคิ้วบัวน้ันไวตอไปได เม่ือพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอ
ไดแจงคําสั่งเด็ดขาดแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมจําตองดําเนินการตรวจสอบวาใครเปนเจาของ 

                                                                                                                                            
(๒) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหน่ึง  หรือทั้ งสองอยางรวมกันเกินยี่ สิบตน หรือทอน  

หรือรวมปริมาตรไมเกินส่ีลูกบาศกเมตร 
ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองแสนบาท 

 

 ๒๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐาน ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจด่ังตอไปน้ี 
(๑) ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูน้ันยินยอม หรือตรวจตัวผูตองหา หรือตรวจส่ิงของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช 

เปนพยานหลักฐานได ใหรวมทั้งทําภาพถาย แผนที่ หรือภาพวาดจําลอง หรือพิมพลายน้ิวมือ ลายมือหรือลายเทา กับใหบันทึก
รายละเอียดทั้งหลายซ่ึงนาจะกระทําใหคดีแจมกระจางข้ึน 

ในการตรวจตัวผูเสียหายหรือผูตองหาตามวรรคหนึ่ง หากผูเสียหายหรือผูตองหาเปนหญิง ใหจัดใหเจาพนักงาน 
ซ่ึงเปนหญิงหรือหญิงอื่นเปนผูตรวจ  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผูเสียหายหรือผูตองหาจะขอนําบุคคลใดมาอยูรวม 
ในการตรวจนั้นดวยก็ได 

(๒) คนเพื่อพบส่ิงของ ซ่ึงมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือไดใชหรือสงสัยวาไดใชในการกระทําผิด 
หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีวาดวยคน 

(๓) หมายเรียกบุคคลซ่ึงครอบครองส่ิงของ ซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานไดแตบุคคลที่ถูกหมายเรียกไมจําตองมาเอง 
เม่ือจัดสงส่ิงของมาตามหมายแลว ใหถือเสมือนไดปฏิบัติตามหมาย 

(๔) ยึดไวซ่ึงส่ิงของที่คนพบหรือสงมาด่ังกลาวไวในอนุมาตรา (๒) และ (๓) 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๕๙ 
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เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองสงมอบไมคิ้วบัวคืนใหแกพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร
ตําบลแมทอเชนเดียวกับการที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสงมอบรถยนตบรรทุก 
พรอมตัวพวงซึ่งเปนของกลางใหแกพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอ โดยมิได
มอบใหแกเจาของแตประการใด  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับแจงคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี
และไดสงเรื่องไปใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูพิจารณาตามหนังสือ ที่ ทส ๐๙๒๕.๒ ปป.ตก ๑๘/๙๘ 
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จนกระทั่งผูฟองคดีนําคดีมาฟองซ่ึงเปนเวลาลวงมาเกือบ ๑ ป 
ก็ยังไมดําเนินการคืนไมของกลางใหแกผูฟองคดี จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ และเม่ือขอเท็จจริงเปนที่ยุติวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทําให 
ผูฟองคดีเสียหายเปนเงินจํานวน ๑๔,๔๔๗.๑๕ บาท จึงเปนการกระทําละเมิดอันเกิดจาก 
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนเจาหนาที่ 
ในสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๔  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงตองรับผิดตอผูฟองคดีในผลแหงละเมิด 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนไมคิ้วบัว 
ที่พิพาทท้ังหมดแกพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรตําบลแมทอ เพ่ือมอบใหผูฟองคดีภายใน 
๑๕ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา และใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ ชําระคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงิน 
๑๔,๔๔๗.๑๕ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๕๔๙/๒๕๕๕) 
 

๙. กรณีอ่ืนๆ  
 

 - การจายเงินรางวัลนําจับ 
 

 หนังสือรับรองวาไดปฏิบัติหนาที่สืบสวนในคดีเก่ียวกับยาเสพติดที่ขอรับ 
เงินรางวัลของผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง ผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาข้ึนไป
แลวแตกรณี ตามนัยขอ ๓๑ (๓) ของระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนเอกสารท่ี 
ผูมีตําแหนงหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนดไวไดรับประกันวา ผูมีรายช่ือในหนังสือรับรอง
เปนผูปฏิบัติหนาที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลจริง แมวัน เวลาที่ออกหนังสือรับรอง
ดังกลาว จะเปนสวนที่ทําใหทราบวาการรับรองเกิดข้ึนเม่ือใด แตการที่หนังสือรับรอง
ไมไดระบุวัน เดือน ป น้ัน ก็หาทําใหสาระสําคัญของหนังสือรับรองตองเสียไป  ดังน้ัน 
การที่ผูมีอํานาจสั่งจายเงินรางวัลดังกลาว ปฏิเสธการจายเงินรางวัลโดยอางเหตุวา
หนังสือรับรองไมไดระบุวัน เดือน ป เปนเอกสารที่ไมสมบูรณ จึงเปนขอกลาวอาง 
ที่ไมอาจรับฟงได 



 
  
 ๑๓๖๐  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีกับพวกไดดําเนินการสืบสวนจับกุมนาย บ. กับพวก ในความผิดฐานรวมกัน
ผลิตและมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย 
โดยมิไดรับอนุญาต  ตอมา สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดไดมีหนังสือแจงสํานักปราบปราม
ยาเสพติดเพ่ือขอรับเงินรางวัลตามที่คณะกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
มีมติอนุมัติใหจายเงินรางวัลในคดีตรวจสอบทรัพยสินของนาย บ. กับพวก ใหแกผูตรวจสอบ
ทรัพยสิน ยึดและอายัดทรัพยสิน ผูทําหนาที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุม ตามระเบียบ
คณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสิน 
ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงนาย ส. ผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติดไดมีหนังสือ 
ขอรับเงินรางวัลคดีทรัพยสินไปถึงประธานอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยไดมีการขีดฆาในสวนของรายชื่อผูฟองคดีออก ผูฟองคดีจึงไดทําหนังสือ
ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน โดยมีนาย ช. ผูอํานวยการสํานักปราบปราม
ยาเสพติดเปนผูรับรองผูปฏิบัติหนาที่สืบสวนคดียาเสพติดตามแบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒  ตอมา  
ผูฟองคดีไดรับแจงจากสํานักตรวจสอบทรัพยสินวาขอสงคืนเอกสารขอรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน  
เน่ืองจากเอกสารที่แนบมาเปนเอกสารที่ไมสมบูรณ ดวยเหตุที่ผูรับรองไดทําการรับรองหนังสือ 
ไปโดยสําคัญผิดในขอเท็จจริง จึงยกเลิกลายมือชื่อของตน ผูฟองคดีจึงไดจัดสงแบบคําขอรับ 
เงินรางวัลฉบับใหมอีกคร้ัง โดยมีนาย ส. ผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติดเปนผูรับรอง 
การปฏิบัติงานในแบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒ ซ่ึงสํานักตรวจสอบทรัพยสินตรวจสอบแลวเห็นวา 
เปนเอกสารท่ีไมสมบูรณเน่ืองจากหนังสือรับรองการปฏิบัติงานไมไดระบุวัน เดือน ป ที่ทําหนังสือ 
และคําขอรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน กท.ป.ป.ส. ๓๑ เปนฉบับเดียวกับที่ไดยื่นครั้งแรก ประกอบกับ 
ผูขอรับเงินรางวัลบางคนไมมีชื่ออยูในบันทึกการจับกุม  อีกทั้ง นาย ช. ผูรับรองหนังสือรับรอง
ไดยกเลิกลายมือชื่อของตนไปแลว จึงเปนเหตุที่ทําใหยังไมมีการจายเงินรางวัลคดีทรัพยสิน
ใหแกผูฟองคดี ซ่ึงผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวก 
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม จึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธ 
การจายเงินรางวัล และใหจายเงินรางวัลใหแกผูฟองคดีและผูมีสิทธิตามรายชื่อตามฟอง พรอมทั้ง
ขอใหยกเลิกระเบียบเงินรางวัลสํานักปราบปรามยาเสพติดใหจายเงินเขากองกลางเพ่ือจัดสรร 
 
 
 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือพิจารณาขอ ๓๑๒๕ ของระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงกําหนดรายการหลักฐานตาง ๆ 
ที่ตองสั่งประกอบการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลในคดีเก่ียวกับยาเสพติดแลว เห็นวาการที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจายเงินรางวัลใหแกผูฟองคดีคร้ังแรกโดยอางวาคําขอรับเงินรางวัล
คดีทรัพยสิน (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๑) และหนังสือรับรองผูปฏิบัติหนาที่สืบสวนคดียาเสพติด  
(แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒) ไมสมบูรณ เน่ืองจากผูรับรองแจงยกเลิกลายมือชื่อในเอกสารทั้งสองฉบับ 
โดยอางวาตนสําคัญผิด ถือเปนการปฏิเสธการจายเงินรางวัลของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ชอบ 
ดวยกฎหมายและเปนเหตุใหหนังสือรับรองดังกลาวไมมีสถานะเปนหนังสือรับรองอีกตอไป  
แตในสวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจายเงินรางวัลใหแกผูฟองคดีในครั้งที่ ๒ โดยอางวา 
หนังสือรับรองวาไดปฏิบัติหนาที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผูบังคับบัญชาไมสมบูรณ  
เน่ืองจากหนังสือรับรองดังกลาวไมไดระบุ วัน เดือน ป  อีกทั้ง คําขอรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน
เปนฉบับเดียวกับที่ไดยื่นคร้ังแรก ซ่ึงเปนฉบับที่ได มีการยกเลิกลายมือชื่อไปแลวนั้น  
เม่ือหนังสือรับรองวาไดปฏิบัติหนาที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผูบังคับบัญชาระดับ
ผูอํานวยการกอง ผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาขึ้นไป แลวแตกรณี เปนเอกสารที่ผูมี 
ตําแหนงหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนดไว ไดรับประกันวาผูมีรายชื่อในหนังสือรับรองเปนผูปฏิบัติ
หนาที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลจริง สําหรับวัน เวลา ที่ออกหนังสือรับรองดังกลาวน้ัน  
แมเปนสวนที่ทําใหทราบวาการรับรองเกิดขึ้นเม่ือใด แตเม่ือพิจารณาสาระสําคัญของหนังสือรับรอง
แลวเห็นวา การที่หนังสือรับรองไมไดระบุ วัน เดือน ป น้ัน ไมไดทําใหสาระสําคัญแหงหนังสือ
รับรองตองเสียไป  อีกทั้ง ความผิดดังกลาวเปนความผิดพลาดที่เกิดจากผูออกหนังสือรับรอง
เปนสําคัญ ไมใชเกิดจากผูฟองคดี  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจายเงินรางวัล 

                                                 
 ๒๕ ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ขอ ๓๑ การรับเงินสินบนเงินรางวัล ใหสงหลักฐานตามรายการ ดังตอไปน้ี 
(๑) แบบคําขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล แลวแตกรณี 
(๒) แบบใบแจงความชี้แนะถึงตัวทรัพย แหลงที่มาหรือสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด (เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน) 
(๓) หนังสือรับรองวาไดปฏิบัติหนาที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง  

ผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาข้ึนไป แลวแตกรณี 
(๔) สําเนาบันทึกการจับกุมของเจาหนาที่ผูจับกุม 
(๕) หนังสือรับรองการเปนพนักงานสอบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผูบังคับบัญชา 
(๖) สําเนาคําส่ังมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแทนในคดีน้ัน 
(๗) สําเนาคําพิพากษาหรือคําส่ังคดีถึงที่สุดของศาลใหริบทรัพยสินใหตกเปนของกองทุน 
(๘) ใบมอบฉันทะใหรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลแทน (ถามี) 



 
  
 ๑๓๖๒  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

โดยอางวา หนังสือรับรองผูปฏิบัติหนาที่สืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒)  
ซ่ึงไมไดระบุวัน เดือน ป เปนเอกสารที่ไมสมบูรณ จึงไมอาจจายเงินรางวัลใหแกผูฟองคดีได  
จึงไมอาจรับฟงได สวนกรณีที่ผู รับรองไดยกเลิกลายมือชื่อของตนในคําขอรับเงินรางวัล 
คดีทรัพยสินน้ัน การยกเลิกลายมือชื่อของนาย ช. ในคําขอรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน มีผล 
แตเพียงวาบุคคลดังกลาวไมตองการรับเงินรางวัลแลว ซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลน้ันเทาน้ัน 
หาไดมีผลกระทบตอความสมบูรณของลายมือชื่อของผูที่มีความประสงคขอรับเงินรางวัลรายอ่ืน
ใหตองเสียไปดวยไม  ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนเจาพนักงานผูมีชื่ออยูในบันทึกการจับกุมนาย บ. 
กับพวก และเปนผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลในคดีดังกลาว ประกอบกับผูฟองคดีไดจัดสงคําขอรับ
เงินรางวัล โดยมีผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติดเปนผูลงนามรับรองการปฏิบัติงาน 
(แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒) และสงแบบขอรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๑) ถูกตอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีหนาที่ตองจายเงินรางวัลคดีทรัพยสินคดีนาย บ.  
กับพวก ใหแกผูฟองคดีตามระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุนฯ 
 สําหรับประเด็นที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองจายเงินรางวัลคดีทรัพยสินคดีนาย บ.  
กับพวก ใหแกผูฟองคดีเพียงใดนั้น เม่ือพิจารณาตามขอ ๒๙๒๖ ประกอบกับขอ ๓๐ (๒)๒๗  

                                                 
 ๒๖-๒๗ ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ขอ ๒๙ ใหจายเงินรางวัลใหพนักงานเจาหนาที่ผูทําหนาที่ตรวจสอบยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวเน่ืองกับ 
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูซ่ึงทําหนาที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
ตรวจคนขยายผลเพื่อหาหลักฐานและทรัพยสินในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีผลใหทรัพยสินน้ันตกเปน 
ของกองทุน โดยจายไมเกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนดของเงินที่คํานวณไดจากราคาทรัพยสินที่มีการประเมินไดในวันยึด 
หรืออายัดทรัพยสิน หรือของราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดแลวแตกรณี หักดวยคาใชจายในการประเมินราคาทรัพยสิน 
หรือขายทอดตลาดทรัพยสินน้ัน 

ขอ ๓๐ การจายเงินรางวัล ตามขอ ๒๙ ใหแบงเงินรางวัลออกเปน ๑๐ สวนเทา ๆ กัน โดยใหจายตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 

(๑) พนักงานเจาหนาที่ผู ซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส.  
แลวแตกรณี ใหดําเนินการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพยสิน ไดรับ ๔ สวน ถาพนักงานเจาหนาที่มีหลายคนใหแบงคนละเทา ๆ กัน 
เวนแตพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดเขาเบิกความเปนพยานในคดีรองขอใหริบทรัพยสินน้ันใหไดรับเปน ๒ เทาของพนักงานเจาหนาที่อื่น
ในจํานวน ๔ สวน 

(๒) เจาหนาที่ผูซ่ึงไดทําการสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลทําใหทรัพยสินตกเปนของ
กองทุน ไดรับ ๕ สวน ถาเจาหนาที่มีหลายคนใหแบงคนละเทา ๆ กัน เวนแตเจาหนาที่ซ่ึงเปนพยานโจทกในคดีน้ันใหไดรับ 
เปน ๒ เทาของเจาหนาท่ีอื่นในจํานวน ๕ สวน 

(๓) พนักงานสอบสวนผูซ่ึงไดทําการสอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลทําใหทรัพยสินตกเปน
ของกองทุน ไดรับ ๑ สวน ถาพนักงานสอบสวนมีหลายคนใหแบงคนละเทา ๆ กัน  

ในกรณีมีผูอยูในเกณฑจะไดรับเงินรางวัล ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หลายฐานะ ใหไดรับเงินรางวลัเพยีงฐานะเดียว 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสิน
ของกองทุนฯ แลวเห็นวา คดีน้ีมีเจาหนาที่สืบสวนจับกุมที่มีสิทธิรับเงินรางวัลจํานวน ๑๕ คน  
ซ่ึงนอกจากผูฟองคดีแลวไมปรากฏวามีผูใดฟองคดีเรียกเงินรางวัลดังกลาวตอศาล จึงเปนที่ยุติวา
เงินรางวัลสวนของผูสืบสวนจับกุมรวม ๒,๕๐๐ บาท มีผูมีสิทธิรับเงินรางวัลจํานวนทั้งหมด ๑๕ คน 
แบงเงินรางวัลดังกลาวคนละเทา ๆ กัน ผูถูกฟองคดีจึงตองจายเงินรางวัลคดีทรัพยสินคดีนาย บ. 
กับพวก ใหแกผูฟองคดีเปนจํานวนเงิน ๑๖๖.๖๖ บาท สวนของคําขอเก่ียวกับดอกเบี้ยน้ัน  
เม่ือผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติดไดจัดสงคําขอรับเงินรางวัลของผูฟองคดีใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือพิจารณามีคําส่ังใหจายเงินรางวัลใหแกผูฟองคดีกับพวกตามสิทธิที่มีอยู
ตามระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสิน
ของกองทุนฯ ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ผูจับกุมในคดีทรัพยสินคดีนาย บ. กับพวก ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงมีหนาที่ตองพิจารณามีคําส่ังคําขอดังกลาว ซ่ึงแมระเบียบฉบับดังกลาวจะไมไดกําหนด
ระยะเวลาบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองพิจารณาเรื่องคําขอรับเงินรางวัลใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาใด แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร กลาวคือ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ควรตองมีคําสั่งเก่ียวกับคําขอไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดรับคําขอรับเงินรางวัลของผูฟองคดี  ทั้งนี้ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับระยะเวลาการพิจารณา 
อุทธรณคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๕๒๘ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมติที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคําส่ังศาลปกครองสูงสุด 
ที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ เม่ือผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติดไดจัดสงคําขอรับเงินรางวัลของ 
ผูฟองคดีใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตอง
พิจารณาเรื่องคําขอรับเงินรางวัลของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙  
ซ่ึงเม่ือพนวันดังกลาวแลว ก็ตองถือวาหน้ีถึงกําหนดชําระแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไมไดชําระหน้ีดวยการจายเงินรางวัลใหแกผูฟองคดีภายในกําหนด จึงถือเปนการผิดนัด  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดในอัตรารอย ๗.๕ ตอป  
                                                 
 ๒๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๔๕ ใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตอง 
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลง
คําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 

ถาเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเรงรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลา 

เจาหนาท่ีผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
บทบัญญัติมาตราน้ีไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น 



 
  
 ๑๓๖๔  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหน่ึง๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตเม่ือผูฟองคดีมีคําขอ 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชดใชดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวา
จะชําระเสร็จ ศาลไมอาจมีคําพิพากษาเกินคําขอของผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ถัดจากวันฟองเปนตนไป  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จายเงินรางวัลคดีทรัพยสินคดีนาย บ. กับพวกใหแกผูฟองคดี จํานวน  
๑๖๖.๖๖ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ถัดจากวันฟองเปนตนไป 
จนกวาจะชําระเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๗๘๖/๒๕๕๕) 
 

 บุคคลผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินรางวัลในคดีที่เก่ียวกับยาเสพติดตามระเบียบ
คณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสิน
ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ จะตองเปนผูที่ไดทําหนาที่ในการตรวจสอบ ยึดหรืออายัด
ทรัพยสินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือทําหนาที่สอบสวน 
สืบสวนหรือจับกุมผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือตรวจคนขยายผลเพื่อหา
หลักฐานและทรัพยสินในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจนมีผลใหทรัพยสินน้ัน
ตกเปนของกองทุน  ทั้งน้ี ในการทําหนาที่ดังกลาวจะตองเปนกรณีที่ไดรับมอบหมาย 
หรือไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ น้ัน  ดังน้ัน แมจะไดความตาม 
ขอกลาวอางของผูย่ืนคําขอวาไดรวมปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดจริง แตเม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาบุคคลดังกลาวไมไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาใหทําหนาที่สืบสวนในคดีน้ัน กรณียอมถือไมไดวาผูย่ืนคําขอเปนผูมีสิทธิ
ไดรับเงินรางวัลตามที่ระเบียบฉบับดังกลาวกําหนดไว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดรับ 
การประสานงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนใหติดตามกลุมนักคายาเสพติดชาวจีน จึงได
มอบหมายใหสวนปฏิบัติการขาวและปราบปรามยาเสพติด ติดตามสืบสวนจับกุมเปาหมาย 
นักคายาเสพติดกลุมชาวจีนดังกลาว โดยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดไดมีหนังสืออนุมัติใหจับกุมนาย ซ. ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรการ 

                                                 
 ๒๙ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๒๒๔ หน้ีเงินน้ัน ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดก่ึงตอป ถาเจาหน้ีอาจจะเรียก
ดอกเบ้ียไดสูงกวาน้ันโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบ้ียตอไปตามน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ๑๓๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  ตอมา เจาพนักงานของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจับกุมตัวนาย ซ. สงไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการยึดอายัดทรัพยสิน
ของนาย ซ. ซ่ึงผูฟองคดีไดไปรวมตรวจคนบานที่เด็กชาย ม. บุตรชายของนาย ซ. มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน โดยอาศัยอํานาจตามหมายคนศาลอาญา  หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการกองทุน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดอนุมัติใหจายเงินรางวัลในคดีทรัพยสินใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ผูทําหนาที่ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพยสิน และผูซ่ึงทําหนาที่สอบสวน สืบสวน  
หรือจับกุมผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดคดีนาย ซ.  ในการนี้ สํานักตรวจสอบทรัพยสิน 
คดียาเสพติดในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ไดแจงใหสํานักงานปราบปราม 
ยาเสพติดแจงรายชื่อและรับรองเจาหนาที่ผูเก่ียวของกับการสืบสวน จับกุม ยึด อายัดทรัพยของ
นาย ซ. ที่เปนผูมีสิทธิรับเงินรางวัลคดียาเสพติดในคดีดังกลาวไปยังประธานอนุกรรมการ
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) สํานักปราบปรามยาเสพติดจึงมี
หนังสือแจงรายชื่อและสงหนังสือรับรองเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่สืบสวนจับกุมในคดีดังกลาว 
ไปเพื่อขอรับเงินรางวัล ซ่ึงไมปรากฏรายชื่อของผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัล ผูฟองคดี
จึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติด (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ขอเพ่ิมชื่อของผูฟองคดีในแบบขอรับเงินรางวัล แตเน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลว 
เห็นวา การไปรวมตรวจคนที่บานน้ันเปนการดําเนินการภายหลังจากการสืบสวนจับกุมและ 
ยึดทรัพยสินของนาย ซ. ไปแลว โดยเปนการตรวจคนเพ่ือขยายผลตรวจสอบขอมูลการไดมา
ของบัตรประจําตัวประชาชนไทยของนาย ซ. ซ่ึงไมเก่ียวกับคดีทรัพยสิน จึงไมสามารถเพ่ิมชื่อ 
ผูฟองคดีและรับรองการสืบสวนคดีของนาย ซ. ได  ตอมา สํานักปราบปรามยาเสพติดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีผูฟองคดีรายงานเท็จตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ วา 
ไดเขารวมปฏิบัติการสืบสวนคดีนาย ซ. เพ่ือประสงคใหเพ่ิมชื่อของตนเปนผูมีสิทธิในการขอรับ
เงินรางวัลคดีทรัพยสินซึ่งเปนการแสวงหาประโยชนสวนตนโดยมิชอบ ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
คัดคานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงชุดใหม ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
ชุดใหมไดรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงถึงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดวา ผูฟองคดีไดเขารวมปฏิบัติการสืบสวนติดตามสะกดรอยเปาหมายคดีนาย ซ.  
จึงไมมีความผิดฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาตามที่ถูกกลาวหา เห็นสมควรยุติเร่ือง และ
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ผูฟองคดีเห็นวาตนมีสิทธิที่จะได รับเงินรางวัล 
คดีทรัพยสินคดีนาย ซ. จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๓  
เพ่ิมชื่อหรือแจงชื่อผูฟองคดีในแบบขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติดคดีนาย ซ. และรับรองวา 
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ผูฟองคดีไดปฏิบัติหนาที่สืบสวนในคดีดังกลาว เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาจายเงินรางวัล
ใหแกผูฟองคดี และใหมีคําสั่งยกเลิกระเบียบเงินรางวัลสํานักปราบปรามยาเสพติด (หรือที่มี 
ชื่อเรียกอยางอ่ืน) ที่ใหสงเงินรางวัลเขากองกลางเพ่ือจัดสรร ซ่ึงเปนระเบียบที่กําหนดขึ้นมา
นอกเหนือจากที่กฎหมายใหอํานาจไว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยท่ีขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ ของระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดวา พนักงานเจาหนาที่ที่จะเปนผูมีสิทธิไดรับ 
เงินรางวัลจะตองไดเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ผูซ่ึงทําหนาที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุมผูกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด หรือตรวจคนขยายผลเพื่อหาหลักฐานและทรัพยสินในการกระทําความผิด 
เก่ียวกับยาเสพติดจนมีผลใหทรัพยสินน้ันตกเปนของกองทุนเทาน้ัน และในการขอรับเงินรางวัลน้ัน 
กรณีเปนเจาหนาที่ผูซ่ึงไดทําหนาที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัล จะตองมีหนังสือรับรองของ
ผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง ผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาขึ้นไป แลวแตกรณี 
รับรองวาไดปฏิบัติหนาที่สืบสวนในคดีน้ัน และโดยที่ลักษณะงานสืบสวนผูกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดเปนงานที่เก่ียวของกับเครือขายองคกรอาชญากรรม ผูมีอิทธิพล และ
ผลประโยชนจํานวนมาก หลากหลาย และสลับซับซอน การที่ภารกิจดังกลาวจะสามารถบรรลุ
เปาหมายได ผูบังคับบัญชาจําเปนตองวางแผนการปฏิบัติงานอยางรอบคอบและคัดเลือก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมกับภารกิจของ 
แตละเรื่องแตละคดีของเจาหนาที่แตละคนเปนองคประกอบที่สําคัญ  ดังนั้น โดยสภาพของงาน
สืบสวนผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เจาหนาที่สืบสวนคนใดจะไดทําหนาที่สืบสวน 
ในคดีใดจึงตองไดรับมอบหมายหรือคําสัง่จากผูบงัคับบัญชา การที่ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการขาว
และปราบปรามยาเสพติด ๒ ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีใหถอยคําตอคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงในฐานะพยานวา พยานไมไดสั่งใหผูฟองคดีเขารวมประชุมชุดปฏิบัติการ 
ที่จะสืบสวนจับกุมนาย ซ. นักคายาเสพติดชาวจีน และไมไดมอบหมายใหผูฟองคดีปฏิบัติ
ภารกิจคดีน้ีในการใหเขารวมสืบสวนจับกุมนาย ซ. เพราะเคยส่ังการผูฟองคดีแลว แตผูฟองคดี
ไปสั่งลูกนองใหทําแทน พยานจึงไดสั่งการลูกนองของผูฟองคดีใหรวมปฏิบัติงาน และในวัน
ประชุมพยานไมเห็นผูฟองคดีอยูในการประชุมวันน้ัน สวนผูฟองคดีใหถอยคําตอคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงในฐานะผูถูกกลาวหาวา ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการขาวและปราบปราม 
ยาเสพติด ๒ ไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีซ่ึงปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานปฏิบัติการขาวและปราบปราม
ยาเสพติด ๒๑ นําผูใตบังคับบัญชาอีก ๔ คน คือ นาย ส. เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ๗ว นาย ค. 
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เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ๗ว นาย บ. เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ๗ว และนาย จ. เจาหนาที่
สืบสวนสอบสวน ๕ เขารวมประชุม และไดมอบหมายใหผูฟองคดี นาย ส. และนาย บ.  
พรอมรถยนตเปนพาหนะ ๑ คัน เฝาดูแลติดตามสะกดรอยเปาหมาย โดยเริ่มตนที่บริเวณ 
วัดพระแกวเปนจุดแรก ซ่ึงในเวลาประมาณ ๙.๒๐ นาฬิกา ผูฟองคดีพรอมกับนาย ส. และนาย บ. 
ขับรถออกจากเจาพระยา (เซฟเฮาส) เพ่ือไปเฝาจุดที่วัดพระแกว โดยผูฟองคดีเปนคนขับรถยนต 
เม่ือเปาหมายออกจากวัดพระแกว ผูฟองคดีและทีมงานไดสะกดรอยติดตามไปซาฟารีเวิลด  
ศูนยการคาฟอรจูน หางเซ็นทรัลลาดพราว พระราม ๙ คาเฟ จนกระทั่งเวลา ๒๐ นาฬิกา 
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ๘ว สวนปฏิบัติการขาวและปราบปรามยาเสพติด ๑ (ปป.๑) ไดสั่งให
ผูฟองคดีและทีมงานยกเลิกปฏิบัติการ แตนาย บ. เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ๗ว สวนปฏิบัติการขาว 
และปราบปรามยาเสพติด ๒ ใหถอยคําในฐานะพยานวา พยานไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ใหเขารวมประชุมวางแผนปฏิบัติการสืบสวนนาย ซ. และกําหนดใหพยานรวมปฏิบัติการกับ 
นาย จ. โดยพยานไมพบเห็นผูฟองคดีในหองประชุม และพยานขับรถยนตออกปฏิบัติการกับ
นาย จ. ไปเฝาจุดสังเกตการณเปาหมายท่ีบริเวณวัดพระแกวไปซาฟารีเวิลด ไดพบนาย ส. 
บริเวณจุดแสดงปลาโลมา ไปโรงแรมฟอรจูนและเซ็นทรัลลาดพราว จากน้ันจึงเลิกปฏิบัติการ 
ตลอดวันดังกลาวพยานไมพบเห็นผูฟองคดีเลย ซ่ึงจะเห็นไดวา คําใหการของผูฟองคดี 
ขัดแยงกับคําใหการของผูอํานวยการสวนปฏิบัติการขาวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาของผูฟองคดี และขัดแยงกับคําใหการของนาย บ. ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาของ 
ผูฟองคดีเองในสาระสําคัญ สวนนาย ส. ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดีอีกคนหน่ึงน้ัน  
แมจะไดใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในฐานะพยานวา เห็นผูฟองคดีเขารวม
ประชุมและไดออกปฏิบัติงานรวมกับผูฟองคดีและนาย บ. แตในเร่ืองการเขารวมประชุม นาย ส. 
กลับใหถอยคําวาทราบจากเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ๘ว สวนปฏิบัติการขาวและปราบปราม 
ยาเสพติด ๑ (ปป.๑) เปนผูมาแจงคําส่ังของผูอํานวยการสวนปฏิบัติการขาวและปราบปราม 
ยาเสพติด ๒ (ปป.๒) ใหนาย ส. เขารวมประชุม หาใชทราบจากผูฟองคดีซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา 
โดยตรงตามที่ผูฟองคดีกลาวอางไม ซ่ึงหากเปนความจริงตามที่ผูฟองคดีกลาวอางวา ผูฟองคดี
ไดรับคําสั่งจากผูอํานวยการสวนปฏิบัติการขาวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ใหนําผูใตบังคับบัญชา
อีก ๔ คน เขารวมประชุม ผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดีทั้งสี่คนดังกลาวควรจะไดรับแจงคําสั่ง
จากผูฟองคดีโดยตรง แตกลับไมปรากฏวามีผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดีคนใดใหถอยคํา 
ยืนยันวาไดรับแจงคําสั่งใหเขารวมประชุมจากผูฟองคดี  อีกทั้ง ผูฟองคดีเองก็ใหถอยคําตอ
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงวา ผูฟองคดีไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับ จึงเชื่อวาผูฟองคดีไมไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหทําหนาที่
สืบสวนคดีนาย ซ. ตามที่ผูฟองคดีกลาวอางแตอยางใด และแมจะเปนความจริงตามที่ผูฟองคดี



 
  
 ๑๓๖๘  แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

กลาวอางวาผูฟองคดีไดเขารวมประชุมและรวมปฏิบัติการสืบสวนสะกดรอย กรณีก็เปนการกระทํา
โดยท่ีผูบังคับบัญชามิไดมอบหมายหรือมีคําส่ังใหปฏิบัติ เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาผูฟองคดี 
ไมไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหทําหนาที่สืบสวนคดีที่ขอรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน 
คดีนาย ซ. จึงถือไมไดวาผูฟองคดีเปนผูทําหนาที่สืบสวนที่จะมีสิทธิไดรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน 
คดีนาย ซ. การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมรับรองวาผูฟองคดีไดทําหนาที่สืบสวนในคดีที่ขอรับ 
เงินรางวัลคดีทรัพยสินคดีนาย ซ. จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให 
ตองปฏิบัติ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๙/๒๕๕๖) 



                                                                                                               

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๔ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทณัฑ 
 
๑. การพระราชทานอภัยโทษ 
 

 ผูซึ่งถูกศาลพิพากษาใหเพิ่มโทษฐานกระทําผิดอีกในคดีหลังตามมาตรา ๙๒  
หรือมาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา หากเหตุเพิ่มโทษตามคําพิพากษาในคดีหลัง
เปนความผิดประเภทเดียวกันกับคดีกอน ผูน้ันจะอยูในขายที่จะไมไดรับพระราชทาน
อภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในคดีกอนผูฟองคดีกระทําความผิดฐานชิงทรัพย สวนคดีหลัง
ผูฟองคดีกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราและฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร 
ความผิดที่ผูฟองคดีไดกระทําในคดีกอนและคดีหลังจึงเปนคนละประเภทกัน ผูฟองคดี
จึงไมอยูในขายที่จะไมไดรับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว  
 สรุปขอเท็จจริง 
 ระหวางที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนนักโทษเด็ดขาด ชั้นดีมาก ตองโทษจําคุกอยูที่เรือนจํา ไดมี
ประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกรณีของผูฟองคดีน้ัน 
คณะทํางานของเรือนจําเห็นวา ผูฟองคดีเปนผูตองขังที่ถูกลงโทษใหเพ่ิมโทษจําคุกตามมาตรา ๙๒ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงจะไมได รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒)  
แหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงไดเสนอรายช่ือของผูฟองคดี 
ในบัญชีรายช่ือนักโทษเด็ดขาดที่ไมอยูในขายไดรับพระราชทานอภัยโทษ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบผูซ่ึงจะไดรับพระราชทานอภัยโทษไดมีมติไมใหผูฟองคดีไดรับพระราชทานอภัยโทษ 
ผูฟองคดีจึงยื่นคํารองตออธิบดีกรมราชทัณฑขอใหตรวจสอบกรณีดังกลาว ซ่ึงกรมราชทัณฑ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีมิไดเปนผูซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหเพ่ิมโทษฐาน
กระทําผิดอีกในความผิดประเภทเดียวกัน อันจะไมไดรับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒)  
ตอมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงไดแกไขมติเปนใหผูฟองคดีไดรับพระราชทานอภัยโทษ  
ผูฟองคดีจึงไดรับการปลอยตัว ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดี 
ตองถูกคุมขังอยูในเรือนจําเกินกําหนดเปนระยะเวลา ๒ ป ๑๙ วัน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน 
๖๗๔,๑๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของเงินตนดังกลาวนับแตวันฟอง 



 
 
๑๓๗๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกผูฟองคดี ศาลปกครองช้ันตนพิพากษาใหกระทรวงการคลัง  
(ผูถูกฟองคดีที่  ๓) ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเปนเ งิน ๑๔๙ ,๘๐๐  บาท  
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนดังกลาวนับแต 
วันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ อุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน  
โดยผูฟองคดีมิไดยื่นอุทธรณ  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ความในมาตรา ๑๑ (๒)๑ แหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ น้ัน หมายความวา 
ผูซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหเพ่ิมโทษฐานกระทําผิดอีกในคดีหลังตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา หากเหตุเพ่ิมโทษตามคําพิพากษาในคดีหลังเปนความผิดประเภท
เดียวกันกับคดีกอน ผูซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหเพ่ิมโทษฐานกระทําผิดอีกดังกลาว จะอยูในขาย 
ที่จะไมไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ในคดีกอนผูฟองคดีกระทําความผิดฐานชิงทรัพย สวนคดีหลังผูฟองคดีกระทําความผิดฐาน 
ขมขืนกระทําชําเราและฐานพาหญิงไปเพ่ือการอนาจาร ความผิดที่ผูฟองคดีไดกระทําในคดีกอน 
และคดีหลัง จึงเปนคนละประเภทกัน ผูฟองคดีจึงอยูในขายที่จะไดรับพระราชทานอภัยโทษ 
ตามมาตรา ๗ (๓)๒ แหงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ  ดังนั้น การที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ มีมติไมใหผูฟองคดีไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ตามความเห็นของคณะทํางานของเรือนจํา จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุให
ผูฟองคดีตองรับโทษจําคุกเกินกําหนด อันเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีตามมาตรา ๔๒๐ 

                                                 
 ๑-๒ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๗ ภายใตบังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาดซ่ึงมิไดรับพระราชทาน
อภัยโทษปลอยตัวไปตามมาตรา ๖ ใหไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ผูตองโทษจําคุกไมถึงตลอดชีวิต ใหลดโทษจากกําหนดโทษตามลําดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมาย 
วาดวยราชทัณฑหรือกฎหมายวาดวยเรือนจําทหาร ดังตอไปน้ี 
 ชั้นเยี่ยม ๑ ใน ๒ 
 ชั้นดีมาก ๑ ใน ๓ 
 ชั้นดี ๑ ใน ๔ 
 ชั้นกลาง ๑ ใน ๕ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาดดังตอไปน้ีไมอยูในขายไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ผูซ่ึงถูกศาลพิพากษาใหเพิ่มโทษฐานกระทําผิดอีกตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ ในความผิดประเภทเดียวกัน
แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๓๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูฟองคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๘) 

 

๒. การราชทัณฑ 
 

๒.๑ วินัย 

 

 การจะมีคําสั่งลงโทษลดชั้นนักโทษไดน้ัน ตองเปนกรณีที่นักโทษกระทําความผิด
ตามที่ระบุไวในขอ ๑๐๘ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แหง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ สวนบทบัญญัติมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เปนเพียงขอสันนิษฐานเบ้ืองตนของกฎหมายวา ผูที่อยูใน
วงเลนการพนันใหถือวาเปนผูเลนการพนัน แตขอสันนิษฐานดังกลาวเปนขอสันนิษฐาน 
ที่มีลักษณะไมเด็ดขาด  ดังน้ัน เม่ือผูตองขังทุกรายตางก็ใหการสอดคลองกันวาผูฟองคดี
ไมไดเปนผูเลนพนัน และไมปรากฏหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงใหเห็นไดอยางแนชัดวา 
ผูฟองคดีเปนผูเลนการพนันดวย กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวาผูฟองคดีเปนผูกระทํา
ความผิดจากการเลนพนันตามขอ ๑๐๘ (๔) ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ  ดังน้ัน การมี
คําสั่งลงโทษทางวินัยผูฟองคดีโดยลดชั้นจากชั้นเดิมลง ๑ ชั้น จึงไมชอบดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 

 เม่ือวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๘.๔๐ นาฬิกา เจาพนักงานเรือนจํากลาง
พิษณุโลก รวม ๓ คน ไดรวมทําการตรวจตราความเปนระเบียบเรียบรอยเปนการทั่วไปภายใน
แดน ๖ ผานกลองวงจรปด พบผูตองขังกลุมหน่ึงประมาณ ๑๐ คน กําลังลักลอบรวมเลน 
การพนัน (ไพเกา) ที่บริเวณชองอาบนํ้าระบบฝกบัวภายในแดน ๖ เจาพนักงานดังกลาวจึงรวม
ทําการจับกุมผูตองขังกลุมที่รวมกระทําความผิดเลนการพนันดังกลาว ซ่ึงมีผูฟองคดีรวมอยูดวย 
ตอมา ผูบัญชาการเรือนจํากลางพิษณุโลก (ผูถูกฟองคดี) ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงและพิจารณาลงโทษทางวินัย และไดมีคําส่ังเรือนจํากลางพิษณุโลก ที่ ๔๒๘/๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ลงโทษผูฟองคดีกระทําผิดวินัยฐานเลนการพนัน ลดชั้นจากชั้นเดิม
ลง ๑ ชั้น (ชั้นกลางเปนชั้นเลว) ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว แตกรมราชทัณฑไดมีหนังสือแจง 
ผลการพิจารณาอุทธรณโดยใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังของผูถูกฟองคดี 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีไมไดรวมเลนการพนันดวย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ลงโทษทางวินัยผูฟองคดีดังกลาว 

 



 
 
๑๓๗๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
บทบัญญัติมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เปนเพียง 

ขอสันนิษฐานเบื้องตนของกฎหมายวา ผูที่อยูในวงเลนการพนันใหถือวาเปนผูเลนการพนัน  
ซ่ึงขอสันนิษฐานดังกลาวเปนขอสันนิษฐานที่มีลักษณะไมเด็ดขาด โดยผูถูกกลาวหามีสิทธิ 
นําพยานสืบหักลางขอสันนิษฐานไดวาตนมิไดเลนการพนัน  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในชั้นจับกุม
เจาพนักงานเรือนจํากลางพิษณุโลกไดจัดทําบันทึกการจับกุม พรอมแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดี
และผูตองขังที่รวมกันกระทําความผิดทราบ ซ่ึงผูฟองคดีใหการยอมรับสารภาพในชั้นจับกุม  
แตในชั้นสอบสวนทางวินัยและชั้นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ผูฟองคดีใหการวาไดน่ังอยูใน 
วงเลนการพนันประมาณ ๕ ถึง ๖ นาที จากน้ันก็ไดลุกไป จนกระท่ังมีเจาหนาที่ภายในแดน 
เขามาจับกุม  อีกทั้ง ในคําฟองและคําคัดคานคําใหการ ผูฟองคดีก็ปฏิเสธวาไมไดเลนการพนัน
โดยกลาวอางวาในเวลาที่เกิดเหตุ ผูฟองคดีไปทํากิจสวนตัวที่บล็อกสุขาที่มีทางเขาออกผาน
บริเวณชองอาบน้ําระบบฝกบัว ภายหลังเสร็จกิจสวนตัวแลว ในขณะที่ผูฟองคดีเดินออกมา  
เห็นกลุมผูตองขังยืนมุงอยูที่บริเวณดังกลาว ผูฟองคดีจึงหยุดชะเงอดู ปรากฏวาเปนการเลน 
การพนัน ผูฟองคดีจึงไดเดินออกมา ประกอบกับบันทึกคําใหการในช้ันสอบสวนของผูตองขัง
ทั้งหมดที่ถูกกลาวหาวาเลนการพนัน ผูตองขังทุกรายตางก็ใหการยืนยันขอเท็จจริงสอดคลองกันวา
ผูฟองคดีไมไดเปนผูเลนพนัน ผูฟองคดีเปนเพียงผูดูเทาน้ัน  อีกทั้ง ในชั้นสรุปผลการสอบ
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดขอสรุปวา ผูฟองคดีไมไดรวมเลนการพนัน 
แตมุงดูการเลนพนัน  นอกจากน้ี ในระหวางที่เจาพนักงานเรือนจํากลางพิษณุโลกเขาจับกุม 
ผูฟองคดี ก็ไมปรากฏวามีการตรวจพบหลักฐานใด ๆ ที่สามารถใชพิสูจนการกระทําความผิด 
ของผูฟองคดีได และเม่ือพิจารณาภาพจากการบันทึกดวยกลองวงจรปดของเรือนจํากลาง
พิษณุโลกแลวเห็นวา ภาพจากกลองวงจรปดดังกลาวปรากฏแตเพียงภาพที่ผูฟองคดีเดินเขามา
และนั่งอยูในบริเวณวงเลนการพนันเทาน้ัน โดยไมปรากฏภาพที่แสดงใหเห็นไดอยางแนชัดวา 
ผูฟองคดีเปนผูเลนการพนันดวยแตอยางใด กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวา ผูฟองคดีเปนผูกระทํา 
 
 
 

                                                 
 ๓ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
 มาตรา ๖ ผูใดอยูในวงการเลนอันขัดตอบทแหงพระราชบัญญัติน้ี หรือขัดตอขอความในกฎกระทรวง หรือ
ใบอนุญาตซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติน้ี ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูน้ันเลนดวย เวนแตผูซ่ึงเพียงแตดูการเลนในงานรื่นเริง
สาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ หรือในที่สาธารณสถาน 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๓๗๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความผิดจากการเลนพนัน (ไพเกา) ตามที่ถูกกลาวหา และเม่ือพิจารณามาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง (๓)๔ 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับขอ ๑๐๘ (๔)๕ ของกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แลว
เห็นไดวา การที่ผูถูกฟองคดีจะมีคําสั่งลงโทษลดชั้นผูฟองคดีไดน้ัน ผูฟองคดีตองกระทํา
ความผิดตามที่ระบุไวในขอ ๑๐๘ ของกฎกระทรวงดังกลาว  ดังน้ัน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไมไดวา 
ผูฟองคดีเปนผูเลนการพนัน (ไพเกา) ตามที่ถูกกลาวหา การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังลงโทษทางวินัย
ผูฟองคดีโดยลดชั้นจากชั้นเดิมลง ๑ ชั้น (ชั้นกลางเปนชั้นเลว) ตามคําส่ังเรือนจํากลางพิษณุโลก 
ที่ ๔๒๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงไมเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๕ 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑฯ ประกอบกับขอ ๑๐๘ (๔) ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ คําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีดังกลาวจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดี และใหถือปฏิบัติตอสิทธิของผูฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีขอสังเกตวา 
การที่ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําส่ังดังกลาวของผูถูกฟองคดี ไมเปนการตัดสิทธิของผูถูกฟองคดี
ที่จะดําเนินการหรือกําหนดมาตรการอ่ืนใด ภายใตกรอบหรือแนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่เก่ียวของใหอํานาจไว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๐/๒๕๕๕) 

 

ในการสอบสวนขอเท็จจริง แมจะมีพยานเพียงคนเดียวที่ใหการตอคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงวา เห็นผูฟองคดีทั้งสองรวมกันทําลายเครื่องดักจับสัญญาณโทรศัพทมือถือ
กับกลุมผูตองขังอ่ืน แตก็เปนพยานที่เห็นเหตุการณโดยตลอด และไมปรากฏวามีสาเหตุ
โกรธเคืองหรือมีเหตุอ่ืนที่ตองกลั่นแกลงผูฟองคดีทั้งสอง ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ผูฟองคดี
ทั้งสองรวมกระทําความผิดวินัยฐานทําลายทรัพยสินของทางราชการ ตามขอ ๑๐๘ (๑) 
ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ  
 

                                                 
 ๔ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 มาตรา ๓๕ เม่ือผูตองขังคนใดกระทําผิดวินัย ใหเจาพนักงานเรือนจําผูมีหนาที่พิจารณาโดยถองแท แลวลงโทษ
สถานหน่ึงสถานใด หรือหลายสถาน ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ลดชั้น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๕ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 ขอ ๑๐๘ ลดชั้น พึงกระทําในกรณีตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) เลนการพะนัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๓๗๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พุทธศักราช ๒๔๗๙  ดังน้ัน การมีคําสั่งลงโทษผูฟองคดีทั้งสองโดยใหลดชั้น ๑ ชั้น  
และตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียน จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง 
(๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับขอ ๑๐๓  
ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสองเปนนักโทษเด็ดขาดตามคําพิพากษาในความผิดตอชีวิต ไดรับการกําหนด

โทษประหารชีวิตและจําคุกตลอดชีวิต ตามลําดับ เม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๙ เวลาประมาณ  
๑๐ นาฬิกา ที่เรือนจํากลางคลองเปรม แดน ๒ เขตควบคุมผูตองขังพิเศษ ไดเกิดเหตุผูตองขัง
หลายคนรวมกันรื้อทําลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพทมือถือที่ติดตั้งอยูบริเวณหลังคาหองสุขา 
โดยนํามาทุบทําลายแผงวงจรตัดสายไฟ แลวนําขึ้นไปผูกอําพรางไวที่เดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลาง
คลองเปรม (ผูถูกฟองคดี) จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ในการสอบสวน
ขอเท็จจริง นักโทษชาย อ. ซ่ึงทําหนาที่ตัดผมอยูในเขตควบคุมพิเศษ และอยูใกลเคร่ืองตรวจจับ
สัญญาณโทรศัพทมือถือมากที่สุด ใหการวา ในวันเกิดเหตุมีผู เ ก่ียวของทั้งหมด ๗ คน  
โดยในสวนของผูฟองคดีทั้งสองนั้น ผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูนํากลองสัญญาณลงมารื้อเปดฝาออก
และทุบทําลายแผงวงจรภายใน และผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูทุบแผงวงจรภายใน คณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงพิจารณาแลว เห็นควรใหลงโทษผูฟองคดีที่ ๑ โดยลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นกลาง 
เปนชั้นเลว และใหตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกําหนด ๓ เดือน สวนผูฟองคดีที่ ๒ ใหลดชั้น ๑ ชั้น 
จากชั้นเลวเปนชั้นเลวมาก และใหตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกําหนด ๓ เดือน  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ไดมีคําสั่งเรือนจํากลางคลองเปรม ที่ ๓๒๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลงโทษ 
ผูฟองคดีทั้งสองตามความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ผูฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวยกับ
คําสั่งดังกลาว จึงยื่นอุทธรณตอผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นควรยืนตามคําสั่งเดิม  
ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
เม่ือพิจารณารายงานการสอบขอเท็จจริงเอกสารหลักฐานประกอบคําใหการของพยาน 

ทั้งหมดแลว เห็นวา แมผูถูกกลาวหาทั้งหมดที่เก่ียวของในคดีน้ี รวมทั้งผูฟองคดีทั้งสองจะใหการ
ปฏิเสธวาไมมีสวนเก่ียวของ ไมรูไมเห็นเหตุการณทุบทําลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศพัทมือถือ 
ในเขตควบคุมพิเศษ แดน ๒ และในวันเวลาที่เกิดเหตุ ผูฟองคดีที่ ๑ นอนหลับอยูที่โรงเลี้ยง
อาหาร จึงไมเห็นเหตุการณ สวนผูฟองคดีที่ ๒ ใหการปฏิเสธเชนเดียวกัน แตอางวามีพยาน 
อีกหลายคนที่สามารถยืนยันไดวาผูฟองคดีทั้งสองไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิด  
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๓๗๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงในช้ันอุทธรณคําสั่ง ผูฟองคดีทั้งสองก็อางแตเพียงวาขอใหมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พยานใหม โดยขอใหสอบปากคําพยานทุกปากที่อยูในเขตควบคุมพิเศษวาในวันเกิดเหตุ  
มีผูตองขังคนใดเห็นผูฟองคดีทั้งสองรวมกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาหรือไม แตผูฟองคดี
ทั้งสองก็ไมนําพยานบุคคลมาใหการสนับสนุนเพ่ือยืนยันวาผูฟองคดีทั้งสองไมมีสวนรวมกระทํา
ความผิดตามที่ถูกกลาวหา มีเพียงผูตองขัง ก. เพียงคนเดียวที่ใหการรับสารภาพวาเปนผูลงมือ
กระทําการทั้งหมดแตเพียงผูเดียว แตเม่ือพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนคดีประกอบแลว 
ก็ไมมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะรับฟงไดวา ผูตองขัง ก. เปนผูลงมือทุบทําลายเคร่ืองตรวจจับสัญญาณ
โทรศัพทมือถือโดยลําพังเพียงผูเดียวได เน่ืองจากเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพทมือถือติดตั้งไว
อยางแนนหนาและอยูใตหลังคาซึ่งอยูสูงจากพ้ืนพอสมควร ยากที่จะปนขึ้นไปเพ่ือขันน็อตออก 
แลวนํากลองเครื่องลงมาทําลายโดยลําพังเพียงคนเดียว ประกอบกับเม่ือพิจารณาคําใหการของ
นักโทษชาย อ. ผูตองขังแดน ๕ ซ่ึงอดีตเคยถูกควบคุมตัวอยูที่แดน ๒ ในเขตควบคุมพิเศษ  
ไดใหการตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงวา ในวันเกิดเหตุไดทําหนาที่ตัดผมอยูในเขตควบคุม
พิเศษซ่ึงอยูใกลเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพทมือถือมากที่สุด ไดเห็นเหตุการณในขณะเกิดเหตุ
โดยตลอด เน่ืองจากเกาอ้ีตัดผมอยูใตเคร่ืองตรวจจับสัญญาณโทรศัพทมือถือไมเกิน ๒ เมตร  
มีผูเก่ียวของหลายคน โดยผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูนํากลองสัญญาณลงมารื้อเปดฝาออกและทุบทําลาย
แผงวงจรภายใน และผูฟองคดีที่ ๑ เปนผูที่ทุบแผงวงจรภายใน ซ่ึงนักโทษชาย อ. ยืนยันวา 
เห็นเหตุการณโดยตลอดดวยตนเองจริง กรณีจึงเห็นไดวา แมจะมีพยานเพียงคนเดียวที่ไดใหการตอ
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงวาเห็นผูฟองคดีทั้งสองรวมกันลงมือทําลายเคร่ืองดักจับสัญญาณ
โทรศัพทมือถือกับกลุมผูตองขังอ่ืน แตก็เปนพยานซึ่งเห็นเหตกุารณมาโดยตลอด และไมปรากฏวา
มีสาเหตุโกรธเคืองหรือมีเหตุอ่ืนที่ตองกลั่นแกลงผูฟองคดีทั้งสอง  นอกจากน้ี การที่ผูตองขัง 
ซ่ึงรวมกระทําความผิดและพยานซึ่งเห็นเหตุการณถูกคุมขังอยูรวมกันในเขตควบคุมพิเศษซ่ึงอยูใน
พ้ืนที่จํากัด เม่ือมีเหตุการณทุบทําลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพทมือถือขึ้น ยอมมีผูตองขังอ่ืน
ที่เห็นเหตุการณ แตการที่จะใหการเปนพยานตอคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงอาจมีผลตอ 
ความปลอดภัย เน่ืองจากยังตองถูกคุมขังอยูภายในเรือนจําอีกเปนเวลานาน ซ่ึงขอเท็จจริง
ปรากฏวาหลังจากผูฟองคดีทั้งสองถูกยายออกจากเรือนจํากลางคลองเปรมไปแลว คณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูตองขังที่เก่ียวของที่ยังคงถูกควบคุมตัว
อยูที่เรือนจํากลางคลองเปรม ปรากฏวามีผูตองขัง ๓ ราย ที่ใหการทํานองเดียวกันวาในการกระทํา
ความผิดทางวินัยครั้งดังกลาว มีผูตองขังรวมกระทําความผิดเปนจํานวนมาก โดยมีผูฟองคดีทั้งสอง
เปนผูรวมกระทําความผิดดังกลาวดวย แตไมกลาใหขอมูลหรือชื่อผูตองขังที่ทําลายเครื่องตรวจจับ
สัญญาณโทรศัพทมือถือใหแกเจาหนาที่ตั้งแตแรก เพราะเกรงจะไมไดรับความปลอดภัย 
และถูกทําราย ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ผูฟองคดีทั้งสองรวมกระทําความผิดฐานทําใหทรัพยสิน
ของทางราชการเสียหาย  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีใชดุลพินิจพิจารณาขอเท็จจริงดังกลาวแลว



 
 
๑๓๗๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เห็นวา พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีทั้งสองเปนความผิดวินัยฐานรวมกันทําลายทรัพยสิน
ของทางราชการ (เคร่ืองตรวจจับสัญญาณโทรศัพทมือถือ) ตามขอ ๑๐๘ (๑)๖ ของกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙  
ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งเรือนจํากลางคลองเปรม ที่ ๓๒๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
ลงโทษผูฟองคดีที่ ๑ โดยใหลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นกลางเปนชั้นเลว และใหตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียน
มีกําหนด ๓ เดือน และผูฟองคดีที่ ๒ ใหลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นเลวเปนชั้นเลวมาก และใหตัดอนุญาต
การเยี่ยมเยียนมีกําหนด ๓ เดือน  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔)๗ แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับขอ ๑๐๓๘ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน
มาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงมิใชการใชดุลพินิจออกคําสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๗) 

 

การพิจารณาลดวันตองโทษจําคุกใหแกนักโทษเด็ดขาดเปนอํานาจของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙  
ที่จะใชดุลพินิจพิจารณาโดยมติเสียงสวนมาก โดยกฎหมายมิไดกําหนดขอจํากัดดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดังกลาวไวแตอยางใด  ดังน้ัน การพิจารณาลดวันตองโทษจําคุก
ใหแกนักโทษเด็ดขาดจึงมิใชอํานาจผูกพันที่กฎหมายบังคับใหคณะกรรมการดังกลาว
จะตองลดวันตองโทษจําคุกใหแกนักโทษเด็ดขาดที่แสดงใหเห็นความประพฤติดี  

                                                 
 ๖ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 ขอ ๑๐๗ งดการเลื่อนชั้นน้ัน พึงกระทําในกรณีตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ทําใหทรัพยสินของหลวงหรือของผูอื่นเสียหายโดยประมาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๑๐๘ ลดชั้น พึงกระทําในกรณีตอไปน้ี 
 (๑) กระทําใหเกิดเหตุตามขอกอนหมายเลข (๒) หรือ (๓) โดยเจตนาแตไมเกิดผลเสียหายรายแรง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๗ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 มาตรา ๓๕ เม่ือผูตองขังคนใดกระทําผิดวินัย ใหเจาพนักงานเรือนจําผูมีหนาที่พิจารณาโดยถองแท แลวลงโทษ
สถานหน่ึงสถานใด หรือหลายสถาน ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ลดชั้น 
 (๔) ตัดการอนุญาตใหไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอไมเกินสามเดือน เวนไวแตในกรณีที่ระบุไวในมาตรา ๘  
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๘ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 ขอ ๑๐๓ ผูบัญชาการเรือนจํามีอํานาจลงโทษทุกสถานตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๓๗๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีความอุตสาหะ ความกาวหนาในการศึกษา และทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบ
แกราชการเปนพิเศษในทุกกรณีเสมอไป แตคณะกรรมการดังกลาวอาจพิจารณา 
ถึงฐานความผิด ความรายแรงของการกระทําความผิด กําหนดโทษที่ไดรับ และพฤตินิสัย
ที่พรอมไดรับการปลอยตัวกลับเขาสูสังคมโดยปกติสุขประกอบดวย อันเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับผูตองขังกอนปลอยตัวใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมและประพฤตติน
เปนพลเมืองดีไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก และสรางความเชื่อม่ันใหแกสังคมวา
ผูตองขังที่ไดรับการแกไขฟนฟูมาอยางดีแลวจึงจะไดรับการปลอยตัวกลับเขาสูสังคม  
ดังน้ัน การมีมติไมอนุมัติใหลดวันตองโทษจําคุกใหแกนักโทษเด็ดขาดทุกรายที่มี 
กําหนดโทษสูงและยังไมไดเขารับการอบรมแกไขและพัฒนาพฤตินิสัย โดยใหเขารับ 
การอบรมตามโปรแกรมแกไขและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังที่มีกําหนดโทษสูงกอน  
จึงเปนการใชดุลพินิจที่มิไดมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย  

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีถูกจับกุมในคดียาเสพติดใหโทษ เม่ือวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ศาลฎีกา

พิพากษาจําคุกตลอดชีวิต ในระหวางถูกจําคุกผูฟองคดีไดรับพระราชทานอภัยโทษสามคร้ัง 
คงเหลือโทษจําคุกรวมทั้งสิ้น ๒๐ ป ๑๐ เดือน และผูฟองคดียังไดรับการพิจารณาช้ันของนักโทษ
โดยไดเลื่อนเปนนักโทษชั้นเยี่ยมในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงจะไดรับวันลดโทษจํานวน ๕๕๐ วัน  
หากไดรับการอนุมัติจะถึงกําหนดปลอยตัวคุมประพฤติในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ แตคณะกรรมการ
ลดวันตองโทษจําคุก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีมติไมอนุมัติลดวันตองโทษ โดยใหผูฟองคดีเขารับ
การอบรมตามโปรแกรมแกไขและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังที่มีกําหนดโทษสูงคดียาเสพติด 
เปนระยะเวลา ๓ เดือน และอบรมศีลธรรมจริยธรรม ฝกจิตภาวนา พรอมกับฝกวิชาชีพระยะสั้น
ควบคูไปดวย เม่ืออบรมครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลวใหรายงานผลการอบรมตอกรมราชทัณฑ 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เพ่ือนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาอีกคร้ัง ผูฟองคดีเห็นวาการกระทํา
ของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ใชดุลพินิจโดยมิชอบและขัดตอกฎหมาย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 

 
 
 
 
 



 
 
๑๓๗๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
เม่ือพิเคราะหจากบทบัญญัติมาตรา ๓๒ (๗)๙ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 

๒๔๗๙ ประกอบกับขอ ๑๑๐ และขอ ๒๑๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แลวเห็นวา การพิจารณาลดวันตองโทษจําคุก
ใหแกนักโทษเด็ดขาดเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่จะใชดุลพินิจพิจารณาโดยมติเสียงสวนมาก 
อันแสดงใหเห็นวาการพิจารณาลดวันตองโทษจําคุกใหแกนักโทษเด็ดขาดจะตองกระทําในรูป
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนของกรมราชทัณฑ กรมตํารวจ กรมอัยการ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ และจิตแพทยจากกรมการแพทย โดยกฎหมายดังกลาวมิไดกําหนดขอจํากัดดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดังกลาวไวแตอยางใด  ดังน้ัน การพิจารณาลดวันตองโทษจําคุกใหแกนักโทษ
เด็ดขาดจึงเปนอํานาจดุลพินิจของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ มิใชอํานาจผูกพันที่กฎหมายบังคับใหคณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ (๗) 
จะตองลดวันตองโทษจําคุกใหแกนักโทษเด็ดขาดที่แสดงใหเห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ 
ความกาวหนาในการศึกษาและทําการงานเกิดผลดีหรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ  
ในทุกกรณีเสมอไปแตอยางใด  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปนนักโทษเด็ดขาดในคดี
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ โดยศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหจําคุกผูฟองคดี
ตลอดชีวิต ซ่ึงความผิดของผูฟองคดีดังกลาวมีกําหนดโทษสูงและมีลักษณะเปนภัยรายแรงตอสังคม 
                                                 
 ๙ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติราชทัณฑ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 มาตรา ๓๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงใหเห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความกาวหนาในการศึกษา 
และทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษ อาจไดรับประโยชนอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) ลดวันตองโทษจําคุกใหเดือนละไมเกินหาวันตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
แตการลดวันตองโทษจําคุกจะพึงกระทําไดตอเม่ือนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวา 
หกเดือนหรือไมนอยกวาสิบปในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา 
 (๗) ในการลดวันตองโทษตาม (๖) ใหมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนของกรมราชทัณฑ กรมตํารวจ กรมอัยการ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และจิตแพทยจากกรมการแพทยเปนผูพิจารณาโดยมติเสียงสวนมาก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๐-๑๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 
 ขอ ๑ นักโทษเด็ดขาดอาจไดรับการลดวันตองโทษจําคุกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาดและตามจํานวนวัน ดังตอไปน้ี  
 (ก) ชั้นเยี่ยม เดือนละหาวัน  
 (ข) ชั้นดีมาก เดือนละส่ีวัน  
 (ค) ชั้นดี เดือนละสามวัน 
 ขอ ๒ เม่ือเห็นสมควรลดวันตองโทษจําคุกใหแกนักโทษเด็ดขาด ใหอธิบดีกรมราชทัณฑเสนอใหคณะกรรมการ 
ตามมาตรา ๓๒ (๗) เปนผูพิจารณา 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๓๗๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติเอกฉันทไมอนุมัติใหผูฟองคดีไดรับการลดวันตองโทษจําคุก 
เน่ืองจากเห็นวาขณะอยูในเรือนจําผูฟองคดียังไมไดเขารับการอบรมแกไขและพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขังที่มีกําหนดโทษสูง โดยใหผูฟองคดีเขารับการฝกอบรมตามโปรแกรมแกไขและพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขังที่มีกําหนดโทษสูงคดียาเสพติดเปนระยะเวลา ๓ เดือน และอบรมศีลธรรม 
จริยธรรม ฝกจิตภาวนา พรอมกับฝกวิชาชีพระยะส้ันควบคูกันไปดวย เม่ือดําเนินการครบแลว
ใหรายงานผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ เพ่ือนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
พิจารณาอีกคร้ัง น้ัน  มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวเปนการกระทําโดยพิจารณาถึงฐานความผิด 
ความรายแรงของการกระทําความผิด กําหนดโทษท่ีไดรับ และพฤตินิสัยที่พรอมไดรับการปลอยตัว
กลับเขาสูสังคมโดยปกติสุขประกอบดวย โดยมุงหวังที่จะใหมีการเตรียมความพรอมใหกับผูตองขัง
กอนปลอยตัวใหสามารถปรับตนเองเขากับสังคมและประพฤติตนเปนพลเมืองดีไมหวนกลับมา
กระทําผิดซํ้าอีก และสรางความเชื่อม่ันใหแกสังคมวาผูตองขังไดรับการแกไขฟนฟูมาอยางดีแลว 
จึงจะไดรับการปลอยตัวกลับเขาสูสังคม ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาตามแนวทางนี้แกนักโทษ
เด็ดขาดทุกรายที่มีกําหนดโทษสูง (กําหนดโทษเดิม ๓๐ ปขึ้นไป) และยังไมไดผานการฝกอบรม
แกไขและพัฒนาพฤตินิสัยตามโปรแกรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับฐานความผิดที่ผูตองขังไดรับ  
จึงเปนการใชดุลพินิจที่มิไดมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย
แตอยางใด  ดังน้ัน มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีไดรับการลดวันตองโทษจําคุก
จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๖  
ที่ อ.๙๒๒/๒๕๕๕ และที่ อ.๓๗๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

๒.๒ อํานาจและหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํา 

 

 ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้งที่มีผลใชบังคับอยู
ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทและที่มีผลใชบังคับอยูในระหวางการพิจารณาคดีน้ี การปฏิบัติตอ
บุคคลท่ีอยูในสถานะของผูตองขัง ยอมถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการได 
เพียงแตตองเปนไปตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และแมประเทศไทยจะเปนภาคีอนุสัญญา
ตอตานการทรมานและการกระทําอ่ืนหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ
ยํ่ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ ก็ตาม แตเม่ือยังมิไดมีการแกไขบทกฎหมายใหสอดรับกับ
พันธกรณีดังกลาว การปฏิบัติตอบุคคลในสถานะของผูตองขังจึงตองเปนไปตามกรอบ 
ที่กฎหมายภายในที่เก่ียวของไดบัญญัติไว  

 



 
 
๑๓๘๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สําหรับการใชเครื่องพันธนาการ (จําตรวน) แกผูตองขังน้ัน เม่ือมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไดกําหนดกรอบในการใชดุลพินิจ 
ในการใชเครื่องพันธนาการกับผูตองขังไวหลายกรณี โดยในกรณีเปนบุคคลท่ีนาจะ 
ทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน หรือเปนบุคคลที่นาจะพยายาม
หลบหนีการควบคุมน้ัน การพิจารณาวาผูตองขังรายใดเปนบุคคลที่นาจะกระทําการ 
ในลักษณะดังกลาวหรือไม ยอมตองพิจารณาตั้งแตการกระทําความผิดในทางอาญา 
ของผูตองขัง พฤติกรรมในกระบวนพิจารณาคดีของผูตองขัง รวมถึงพฤติกรรมของผูตองขัง
ภายหลังที่อยูภายในเรือนจํา หรือมีมูลเหตุจูงใจอ่ืนใดในการที่จะคาดหมายไดวาอาจมี
การหลบหนีการควบคุม ซึ่งหากเจาพนักงานเรือนจําไดใชดุลพินิจภายในกรอบทีกฎหมาย
กําหนดไว รวมทั้งไดมีการพิจารณาขอเท็จจริงอ่ืน ๆ เชน ระบบเสริมความมั่นคง 
ของเรือนจํา สภาพของสถานที่ควบคุม และอัตรากําลังของเจาหนาที่ เปนตน ประกอบดวย 
และได ใช เครื่ องพันธนาการตามระดับที่ กํ าหนดไว ในกฎกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แลว  
การใชเครื่องพันธนาการ (จําตรวน) กับผูตองขังยอมไมถือเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายและไมถือเปนการกระทําละเมิด 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีที่ ๓ ถึงผูฟองคดีที่ ๕ ผูฟองคดีที่ ๗ ถึงผูฟองคดีที่ ๑๐ ผูฟองคดีที่ ๑๒ ผูฟองคดี

ที่ ๑๖ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๐ ผูฟองคดีที่ ๒๓ ผูฟองคดีที่ ๒๕ ถึงผูฟองคดีที่ ๒๙ ผูฟองคดีที่ ๓๒  
ถึงผูฟองคดีที่ ๔๓ ผูฟองคดีที่ ๔๕ ถึงผูฟองคดีที่ ๔๗ ผูฟองคดีที่ ๔๙ ผูฟองคดีที่ ๕๐ ผูฟองคดี
ที่ ๕๒ ผูฟองคดีที่ ๕๓ และผูฟองคดีที่ ๕๖ ตองคําพิพากษาของศาลอาญาใหลงโทษประหารชีวิต 
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ โดยในขณะที่ถูกคุมขังอยูที่เรือนจํากลางคลองเปรม
ผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนไดถูกใสเคร่ืองพันธนาการ (จําตรวน) ไวตลอดเวลาที่ถูกจองจํา  
โดยกรมราชทัณฑ (ผูถูกฟองคดี) อางวาเพ่ือปองกันการหลบหนี ผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน 
เห็นวา การกระทําของผูถูกฟองคดีเปนการละเมิดตอสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
เปนการขัดตอกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติที่หามใชเคร่ืองพันธนาการเพื่อการลงโทษ 
และหามใชโซตรวนในการจองจํานักโทษ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
ผูถูกฟองคดีระงับการจําตรวนผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน 

 
 
 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๓๘๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด   
เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑๒ มาตรา ๒๙๑๓ และมาตรา ๓๑๑๔ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงมีผลใชบังคับอยูในขณะเกิดมูลคดีพิพาทในคดีน้ี 
และมาตรา ๒๖๑๕ มาตรา ๒๙๑๖ และมาตรา ๓๒๑๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

                                                 
 ๑๒-๑๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 
 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทาน้ันและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได 
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึง 
หรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษ
ประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 
 การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 ๑๕-๑๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 
 มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ 
แหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได 
 กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษ
ตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความ 
ในวรรคนี้ 
 การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
 การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในกรณีที่มีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใด
เพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหส่ังระงับหรือเพิกถอนการกระทําเชนวาน้ัน รวมทั้งจะกําหนดวิธีการ 
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนดวยก็ได 



 
 
๑๓๘๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงมีผลใชบังคับอยูในระหวางการพิจารณาคดีน้ี เห็นไดวาการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะ และการจับและคุมขังบุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเปนนักโทษ
ตองโทษตามคําพิพากษาของศาลใหประหารชีวิต และถูกคุมขังอยูในเรือนจําในระหวางการอุทธรณ
คําพิพากษาดังกลาว จึงมีสถานะเปนผูตองขัง เมื่อเปนผูตองขัง การปฏิบัติตอบุคคลในสถานะ
ของผูตองขัง ยอมถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการ แตทั้งน้ีตองเปนไปตามกรอบ 
ที่กฎหมายกําหนด และแมวาจะไดมีการตราปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ และกฎมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษขององคการสหประชาชาติ  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงสถานภาพของขอกําหนดดังกลาวแลว จะมิไดมีสถานะเปนสนธิสัญญา 
ตามกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม แตการที่ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมาน
และการกระทําอ่ืนหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักด์ิศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ 
โดยการภาคยานุวัติเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยอนุสัญญาฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับ 
กับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซ่ึงมีสาระสําคัญในการสงเสริมและพิทักษ 
สิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ยอมมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกลาวซ่ึงเปน
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศในฐานะรัฐภาคีดวย แตถึงกระนั้นก็ตาม การปฏิบัติ 
ตอบุคคลในสถานะของผูตองขังยอมเปนไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เก่ียวของไดบัญญัติไว
ตราบเทาที่ยังมิไดมีการแกไขบทกฎหมายนั้นใหสอดรับกับพันธกรณีดังกลาว  

เม่ือไดพิจารณากฎหมายภายในท่ีไดกําหนดวิธีปฏิบัติแกบุคคลซ่ึงถูกขังเอาไว อันไดแก 
มาตรา ๑๔๑๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวง
มหาดไทยซ่ึงออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
เห็นไดวา กรอบในการใชดุลพินิจในการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขัง เหตุอาจมีไดหลายกรณี 
ซ่ึงในกรณีเปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน หรือเปนบุคคล
ที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุมน้ัน การพิจารณาวาผูตองขังรายใดเปนบุคคลที่นาจะกระทําการ
                                                 
 ๑๘ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 มาตรา ๑๔ หามมิใหใชเคร่ืองพันธนาการแกผูตองขังเวนแต 
 (๑) เปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอื่น 
 (๒) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตตไมสมประกอบอันอาจเปนภยันตรายตอผูอื่น 
 (๓) เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
 (๔) เม่ือถูกคุมตัวไปนอกเรือนจํา เจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมเห็นเปนการสมควรที่จะตองใชเคร่ืองพันธนาการ 
 (๕) เม่ือรัฐมนตรีส่ังวาเปนการจําเปนจะตองใชเคร่ืองพันธนาการเน่ืองแตสภาพของเรือนจําหรือสภาพการณ 
ของทองถ่ิน 
 ภายใตบังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แหงมาตรานี้ ใหพัศดีเปนเจาหนาที่มีอํานาจที่จะส่ังใหใชเคร่ืองพันธนาการ
แกผูตองขังและที่จะเพิกถอนคําส่ังน้ัน 



 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง     ๑๓๘๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในลักษณะดังกลาวหรือไม ยอมตองพิจารณาตั้งแตการกระทําความผิดในทางอาญาของผูตองขัง 
พฤติกรรมในกระบวนพิจารณาคดีของผูตองขัง รวมถึงพฤติกรรมของผูตองขังภายหลังที่อยู
ภายในเรือนจํา หรือมีมูลเหตุจูงใจอ่ืนใดในการที่จะคาดหมายไดวาอาจมีการหลบหนีการควบคุม 
หากเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีใชดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายกําหนดไวแลว ยอมไมถือเปน
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงฟงไดวา ผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนเปน 
ผูตองโทษประหารชีวิตตามคําพิพากษาศาลยุติธรรม ซ่ึงเปนโทษสูงสุดสําหรับลงแกผูกระทําความผิด 
การที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีดําเนินการใชเคร่ืองพันธนาการกับผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน 
โดยพิจารณาจากความผิดและบทลงโทษตามคําพิพากษาของศาล ประกอบกับที่ผูถูกฟองคดี
อางวาในการพิจารณาใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังน้ัน มีการพิจารณาขอเท็จจริงอ่ืน ๆ 
ประกอบดวย เชน ระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจํา ซ่ึงอยูในระหวางการดําเนินการกอสราง
ปรับปรุง สภาพของสถานที่ควบคุมที่มีผูตองขังคดีอุกฉกรรจหรือคดีที่มีการกําหนดโทษสูง
รวมกันอยูเปนจํานวนมาก อัตรากําลังของเจาหนาที่ไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนผูตองขัง 
เปนตน กรณีดังกลาวจึงมีเหตุหรือพฤติการณอันคาดหมายไดวาผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน 
จะเปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวิตหรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน และเปนบุคคลที่นาจะ
พยายามหลบหนีการควบคุม หากไมมีการใชเคร่ืองพันธนาการ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง 
(๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑฯ  นอกจากนั้น เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวามีการใชตรวน
ขนาดที่ ๑ ซ่ึงมีขนาดที่เล็กที่สุด และเปนการใชเคร่ืองพันธนาการอยูในระดับที่กําหนดไว 
ในขอ ๒๕๑๙ ขอ ๒๖๒๐ และขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง๒๑ ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ แมการใช 
เคร่ืองพันธนาการดังกลาวจะเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิตของผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน 
                                                 
 ๑๙-๒๑ กฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
 ขอ ๒๕ เคร่ืองพันธนาการที่จะใชแกผูตองขังน้ันมี ๔ ประเภท คือ  
 (๑) ตรวน   
 (๒) กุญแจมือ   
 (๓) กุญแจเทา 
 (๔) โซลาม 
 ขอ ๒๖ ตรวนมี ๓ ขนาด คือ ขนาดที่ ๑ วัดผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน ๑๐ มิลลิ เมตร ขนาดที่ ๒  
วัดผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน ๑๒ มิลลิเมตร และขนาดที่ ๓ วัดผาศูนยกลางเหล็กวงแหวน ๑๗ มิลลิเมตร โซระหวางวงแหวน
ของตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดท่ี ๓ ใหมีความยาวไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร และไมเกิน ๗๕ เซนติเมตร กับใหมีขนาด 
ของลูกโซซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กสําหรับขนาดท่ี ๑ ไมเกิน ๑๐ มิลลิเมตร และสําหรับขนาดท่ี ๓ ไมเกิน ๑๗ มิลลิเมตร  
สวนโซระหวางวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๒ ใหมีความยาวไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร และไมเกิน ๗๐ เซนติเมตร กับใหมี
ขนาดของลูกโซซ่ึงวัดผาศูนยกลางเหล็กไมเกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร 
 ขอ ๒๘ การใชเคร่ืองพันธนาการกับผูตองขังน้ัน โดยปกติใหใชตรวนขนาดที่ ๑ หรือขนาดที่ ๒ หรือกุญแจเทา 
เวนแตเห็นวามีเหตุจําเปนหรือศาลไดมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกผูตองขังน้ันตั้งแตสามปข้ึนไป หรือเปนผูตองขังในคดีอุกฉกรรจ
จะใชตรวนขนาดที่ ๓ ก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๓๘๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในเรือนจําไปบาง แตก็ยังไมถึงขนาดที่ทําใหผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนไมอาจดําเนินชีวิต
ตามปกติได ทั้งการใชเครื่องพันธนาการประเภทตรวนดังกลาวถือเปนมาตรการในการควบคุม
ผูตองขังอยางหน่ึงเพ่ือปองกันผูตองขังหลบหนีหรือกระทําการอันเปนอันตรายตอตนเอง 
หรือผู อ่ืน ซ่ึงเหตุการณดังกลาวเปนกรณีที่สามารถคาดเห็นไดโดยปกติทั่วไป  ดังนั้น  
การเลือกใชประเภทและขนาดของเครื่องพันธนาการในคดีน้ีของผูถูกฟองคดีจึงเปนไปตาม 
ความจําเปนของพฤติกรรมของผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนแลว กรณีจึงยังไมอาจถือไดวาเปน 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคนแตประการใด การที่เรือนจํากลาง
คลองเปรมใชเครื่องพันธนาการโดยจําตรวนผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน จึงเปนการกระทําที่ชอบ
ดวยกฎหมาย และถือไมไดวาเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งสามสิบเกาคน  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๖  
ที่ อ.๖๙๒/๒๕๕๗ และที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 



                                                                                                                

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

บทที่ ๒๕ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับองคกรวิชาชีพ 
  
๑. องคกรวิชาชีพดานกฎหมาย 
 

 ๑.๑ สภาทนายความ 

 

  ๑.๑.๑ คําสั่งหามทําการเปนทนายความ 

 

   การที่ทนายความไดรับเงินจากลูกความเปนคาใชจายในการดําเนินคดี
และคาธรรมเนียมศาล แตยังไมไดดําเนินการฟองคดี หากลูกความไมประสงคใหเปน
ทนายความตอไปและขอเงินดังกลาวคืน ทนายความจะยึดหนวงเงินน้ันเพื่อนําไป 
หักกลบลบหนี้กับคาวิชาชีพไมได พฤติการณดังกลาวถือเปนการตระบัดสินลูกความ  
อันเปนการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามขอ ๑๕ ของขอบังคับสภาทนายความ 
วาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนทนายความไดรับมอบอํานาจใหเปนทนายความวาความใหแก
ผูกลาวหา โดยผูฟองคดีไดรับเงินคาธรรมเนียม คาใชจายในการดําเนินคดี และคาบริการวิชาชีพ 
รวมเปนเงิน ๒๕๗,๖๐๐ บาท  ตอมา ผูกลาวหาไดแจงวาไมประสงคใหผูฟองคดีเปนทนายความ
อีกตอไป ซ่ึงในขณะนั้นผูฟองคดียังมิไดฟองคดี แตผูฟองคดียังไมคืนเงินดังกลาวใหแกผูกลาวหา
โดยอางวายึดหนวงเงินดังกลาวไวเพ่ือหักทอนกันในเรื่องคาใชจาย ผูกลาวหาจึงรองเรียนกลาวหา
ผูฟองคดีตอสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปนคดีมรรยาททนายความ  ตอมา กรรมการ
สอบสวนมรรยาททนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ไดทําความเห็นเสนอคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) วาการกระทําของผูฟองคดีเปนการตระบัดสินลูกความ หรือ
ครอบครอง หรือหนวงเหนี่ยวเงินหรือทรัพยสินของลูกความที่ไดรับมาโดยหนาที่ไวนานเกินกวาเหตุ  
หรือมิไดรับความยินยอมจากลูกความและไมมีเหตุอันควร อันเปนความผิดตามขอ ๑๕  
ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ เห็นควรลงโทษ 
หามทําการเปนทนายความมีกําหนด ๒ ป ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ พิจารณาแลวเห็นควรใหเพ่ิมโทษเปนใหลงโทษ 
ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ  
ตอมา คณะกรรมการสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีมติแกคําสั่งชี้ขาดของผูถูกฟองคดี



 
 
๑๓๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ที่ ๔ ใหลงโทษผูฟองคดีโดยหามทําการเปนทนายความมีกําหนด ๓ ป ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีคําสั่งยืนตามคําสั่งชี้ขาดของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดีเห็นวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูถูกฟองคดีที่ ๕ มีคําสั่งงดการสอบสวน เปนเหตุให
ไมมีการถายทอดขอเท็จจริงของฝายผูฟองคดีเขาสูสํานวน และการที่ผูกลาวหาเลิกจางผูฟองคดี
เปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายแลว จึงมีเหตุโดยชอบธรรมที่ผูฟองคดีจะยึดหนวง 
เงินดังกลาวไว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   อํานาจในการดําเนินการสอบสวนคดีมรรยาททนายความซึ่งกระทําในรูปของ
คณะกรรมการมีลักษณะเปนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือที่จะจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง  ทั้งนี้ 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงคณะกรรมการ
สอบสวนคดีมรรยาททนายความที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ
ทนายความฯ มีอํานาจในการตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรื่องน้ัน โดยไมตอง
ผูกพันอยูกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคูกรณี รวมทั้งตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวา
จําเปนแกการพิสูจนขอเท็จจริง ซ่ึงรวมถึงการดําเนินการดังตอไปน้ีดวย (๑) แสวงหาพยานหลักฐาน
ทุกอยางที่เก่ียวของ (๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคูกรณีหรือของ 
พยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่คูกรณีกลาวอาง เวนแตเจาหนาที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่
ไมจําเปน ฟุมเฟอย หรือเพ่ือประวิงเวลา (๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล 
หรือพยานผูเชี่ยวชาญ (๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เก่ียวของ (๕) ออกไปตรวจ
สถานที่  ทั้งน้ี ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ  ดังน้ัน คณะกรรมการสอบสวนจึงมีอํานาจในการไตสวนแสวงหาขอเท็จจริงได
ตามที่เห็นสมควร และเม่ือขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานจากทั้งฝายผูกลาวหา ผูถูกกลาวหา และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของ โดยใหสิทธิแก 
ผูฟองคดีในการแกขอกลาวหาอยางครบถวนแลว ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดรับ 
เงินวางศาล คาใชจายในการดําเนินคดี และคาวิชาชีพรวมเปนเงิน ๒๕๗,๖๐๐ บาท ภายหลัง 
ผูกลาวหาไดแจงใหผูฟองคดีทราบวาไมประสงคใหผูฟองคดีเปนทนายความอีกตอไป ซ่ึงในขณะนั้น
ผูฟองคดียังไมไดดําเนินการฟองคดี ความเสียหายจึงไมไดเกิดขึ้นแกผูฟองคดี จะเสียหายบาง 
ก็เปนคาใชจายในการเตรียมคดี กรณีจึงไมอาจรับฟงไดวา ผูฟองคดีมีสิทธิยึดหนวงเงินคาใชจาย
ในการฟองคดีและคาธรรมเนียมศาลท่ีผูกลาวหาไดจายใหผูฟองคดีเพ่ือดําเนินการฟองคดี  
และนําเงินดังกลาวไปหักกลบลบหน้ีกับคาวิชาชีพทนายความ การที่ผูฟองคดีอางสิทธิดังกลาว 
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จึงเปนการไมชอบดวยกฎหมาย เ ม่ือผูกลาวหาได เ รียกใหผูฟองคดีคืนเงินคาใชจาย 
ในการดําเนินคดีและคาธรรมเนียมศาลดังกลาว ผูฟองคดีปฏิเสธไมยอมคืนเงินใหแกผูกลาวหา 
พฤติการณของผูฟองคดีจึงถือวาเปนการตระบัดสินลูกความ และเปนการประพฤติตนอันเปน 
การฝาฝนตอศีลธรรมอันดี หรือเปนการเส่ือมเสียตอศักด์ิและเกียรติคุณของทนายความ อันเปน
การประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามขอ ๑๕๑ ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาท
ทนายความฯ จึงเปนการรับฟงพยานหลักฐานตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติแลว การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งหามผูฟองคดีทําการเปนทนายความมีกําหนด ๓ ป ตามมาตรา ๕๒ (๒)๒ 
แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ  และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
จึงชอบแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๙/๒๕๕๖) 

 

  ๑.๑.๒ คําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ 
 

   การที่ทนายความรับเงินจากลูกความเพื่อเปนคาใชจายและ 
คาทนายความในการฟองคดี แตไมฟองคดีให กลับแจงลูกความวาฟองคดีแลว พฤติการณ
ดังกลาวถือเปนความผิดมรรยาททนายความฐานจงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทํา 
อันเก่ียวแกการดําเนินคดีแหงลูกความของตน ปดบังขอความที่ควรแจงลูกความทราบ 
และหนวงเหน่ียวเงินหรือทรัพยสินของลูกความที่ตนไดรับมาโดยหนาที่อันเก่ียวของ 
ไวนานเกินกวาเหตุโดยไมมีเหตุอันสมควร รวมถึงประพฤติตนอันเปนการฝาฝนตอ
ศีลธรรมอันดี เปนการเสื่อมเสียตอศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ตามขอ ๑๒ (๒) 
ขอ ๑๕ และขอ ๑๘ ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
แมตอมาจะคืนเงินใหลูกความและมอบหมายใหทนายความคนอ่ืนฟองคดีแทนภายใน 
อายุความแลวก็ตาม ก็ไมอาจลบลางการกระทําที่เปนความผิดสําเร็จและกอใหเกิด 
ความเสียหายแกลกูความได 
 
                                                 
 ๑ ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ขอ ๑๕ กระทําการใดอันเปนการฉอโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหนวงเหน่ียวเงิน 
หรือทรัพยสินของลูกความที่ตนไดรับมาโดยหนาที่อันเกี่ยวของไวนานเกินกวาเหตุ โดยมิไดรับความยินยอมจากลูกความ  
เวนแตจะมีเหตุอันสมควร 
 ๒ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ   

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) หามทําการเปนทนายความมีกําหนดไมเกินสามป หรือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๓๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนทนายความถูกกลาวหาวารับเงินจากผูกลาวหาเพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนินคดีและคาทนายความ แตคดีไมมีความคืบหนา ผูกลาวหาจึงรองเรียนตอ
สภาทนายความ  ตอมา คณะกรรมการสภาทนายความมีมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
ตามมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ผูฟองคดีอุทธรณ
คําสั่งลงโทษตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดี) ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลว 
มีคําสั่งยืนตามคําสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีไดใหทนายความยื่นฟองคดีแทนภายในอายุความแลว 
และไดนําเงินคืนใหแกผูกลาวหาแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีรับวาไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาจริง
โดยไดรับเงินจากผูกลาวหา เพ่ือเปนคาใชจายและเปนคาทนายความดําเนินการฟองคดีแพงตอ 
ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท แตไมไดดําเนินการฟองคดีให จนกระท่ัง 
ถูกรองเรียนจึงคืนเงิน และไดมอบหมายใหทนายความคนอ่ืนฟองคดีแทน แมจะถือเปนการเยียวยา
และยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตาม การกระทําดังกลาวของผูฟองคดีก็ไมอาจลบลาง
การกระทําที่เปนความผิดสําเร็จและกอใหเกิดความเสียหายแกผูกลาวหาแลวได ประกอบกับ
พฤติการณของผูฟองคดีที่แจงใหผูกลาวหาทราบวาไดยื่นฟองคดีแลวและรอศาลกําหนดวันนัด
โดยนําสําเนาคําฟองคดีหมายเลขดําที่ ๒๕๘๙/๒๕๔๕ มาแสดงอันเปนความเท็จน้ัน ก็เปนกรณีที่
บุคคลซ่ึงเปนทนายความไมพึงกระทําตอลูกความ เปนการฝาฝนศีลธรรมอันดี และนํามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียตอศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ พฤติการณของผูฟองคดีดังกลาว 
จึงเปนความผิดมรรยาททนายความฐานจงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแกการดําเนินคดี
แหงลูกความของตนและปดบังขอความที่ควรแจงลูกความทราบ และหนวงเหนี่ยวเงินหรือ
ทรัพยสินของลูกความที่ตนไดรับมาโดยหนาที่อันเก่ียวของไวนานเกินกวาเหตุ โดยไมไดรับ
ความยินยอมจากลูกความโดยไมมีเหตุอันสมควร รวมถึงประพฤติตนอันเปนการฝาฝนตอ
ศีลธรรมอันดี เปนการเส่ือมเสียตอศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ ตามขอ ๑๒ (๒)๓  

                                                 
 ๓ ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ขอ ๑๒ กระทําการอยางใดอยางหน่ึงดังกลาวตอไปน้ี อันอาจทําใหเส่ือมเสียประโยชนของลูกความ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) จงใจละเวนหนาที่ที่ควรกระทําอันเกี่ยวแกการดําเนินคดีแหงลูกความของตน หรือปดบังขอความที่ควรแจงให
ลูกความทราบ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๘๙ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอ ๑๕ และขอ ๑๘๔ ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังยืนตามมติของคณะกรรมการสภาทนายความที่ใหลบชื่อผูฟองคดี
ออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๓)๕ แหงพระราชบัญญัติทนายความ  
พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเหมาะสมกับพฤติกรรมหรือลักษณะแหงการกระทําผิดและชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๗/๒๕๕๖) 
 

 ในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ กรณีที่มีการโตแยงเก่ียวกับ
ขอเท็จจริงวาทนายความไดรับเงินจากผูกลาวหาไปหรือไม เม่ือผูกลาวหาและพยาน 
ซึ่งเปนประจักษพยานในเหตุการณตางใหการสอดคลองตองกันในสาระสําคัญในสวนที่
ทนายความไดรับเงินจากผูกลาวหา รวมถึงจํานวนเงินที่สงมอบ แมจะใหการแตกตางกัน
ในเร่ืองของวัน เวลา และสถานที่สงมอบเงิน รวมทั้งชนิดของธนบัตร ก็เปนขอแตกตาง
ในรายละเอียดเพียงเล็กนอย ไมเปนผลใหสาระสําคัญในขอเท็จจริงที่ไดจากการรับฟง
เปลี่ยนแปลงไป 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนทนายความถูกผูกลาวหารองเรียนตอสภาทนายความ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) กลาวหาวาผูฟองคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความ กรณีสามีของผูกลาวหา
ถูกจับกุมและฝากขังตอศาลอาญากรุงเทพใต ผูกลาวหาและนาง ต. ซ่ึงเปนมารดาของสามี 
ไดตกลงวาจางใหผูฟองคดีดําเนินการประกันตัวสามีของผูกลาวหาเปนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และ 
ผูกลาวหาไดนําเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท มาชําระใหกับผูฟองคดีกอนลวงหนา สวนที่เหลือ 
จะชําระใหเม่ือไดมีการประกันตัวเรียบรอยแลว หากไมไดรับอนุญาตใหประกันตัว ผูฟองคดี 
จะคืนเงินที่รับไวทั้งหมด  แตปรากฏวาศาลไมอนุญาตใหประกันตัว และผูฟองคดีบายเบี่ยง 
ไมยอมคืนเงินใหกับผูกลาวหา คณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความไดทําการสอบสวน
เร่ืองรองเรียนดังกลาวแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนการประพฤติตนอันเปนการฝาฝนตอ
ศีลธรรมอันดี และเสื่อมเสียตอศักด์ิศรีและเกียรติคุณของผูประกอบวิชาชีพทนายความ  

                                                 
 ๔ ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 ขอ ๑๘ ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเปนการฝาฝนตอศีลธรรมอันดี หรือเปนการเส่ือมเสียตอ
ศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ 
 ๕ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ   

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๓๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามหมวด ๔ ขอ ๑๘ ของขอบังคับสภาทนายความ
วาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และเนื่องจากพฤติการณแหงคดีมีความรายแรง  
เกิดขึ้นกับบุคคลที่ตองการความชวยเหลือ จึงเห็นควรพิจารณาลงโทษตามมาตรา ๕๒ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีมติยืนตามคําส่ังชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความใหลงโทษ 
ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอสภานายกพิเศษ 
แหงสภาทนายความ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งยืนตามคําส่ังชี้ขาดของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และที่ ๓ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีน้ีผูฟองคดีโตแยงวา ผูกลาวหาและพยานในชั้นสอบสวนใหการตอ
คณะกรรมการสอบสวนแตกตางกันอยางชัดแจงในเรื่อง วัน เวลา และสถานที่สงมอบเงิน 
รวมทั้งจํานวนและชนิดของธนบัตรที่อางวาไดสงมอบใหกับผูฟองคดี จึงไมนาเชื่อถือ  
ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ผูกลาวหากับพยานในชั้นสอบสวน ซ่ึงเปนประจักษพยานในเหตุการณ 
ตางใหการสอดคลองตองกันในสาระสําคัญในสวนที่ผูฟองคดีได รับเงินจากผูกลาวหา  
เพ่ือดําเนินการประกันตัวใหสามีของผูกลาวหาจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยตางยืนยันวา 
เงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังกลาวบรรจุอยูในถุงกระดาษครบถวน เน่ืองจากไดมีการนับเงินกัน
ที่บานกอนนํามามอบใหแกผูฟองคดี สวนขอเท็จจริงที่แตกตางกันในเรื่องของวัน เวลา จํานวน
และชนิดของธนบัตรที่ผูฟองคดีกลาวอางวาไมตรงกันนั้นเปนเพียงรายละเอียดเล็กนอย  
ไมถึงกับเปนคําใหการที่ขัดแยงในสวนที่เปนสาระสําคัญในขอเท็จจริงที่ไดจากการรับฟง 
ตองเปลี่ยนแปลงไป สําหรับสถานที่ที่มีการสงมอบเงิน ซ่ึงผูกลาวหาใหการวามีการนัดพบผูฟองคดี
ที่รานแมคโดนัลด หางสรรพสินคาเดอะมอลลรามคําแหง สวนนาง ต. ใหการวามีการนัดพบ 
ผูฟองคดีที่รานกาแฟ หางสรรพสินคาเดอะมอลล ๓ น้ัน เห็นวา บนถนนรามคําแหงมีหางสรรพสินคา
เดอะมอลลสองแหงตั้งอยูตรงขามกัน หากไมใชผูที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการอยูในบริเวณ
ดังกลาวคงไมอาจแยกไดอยางชัดเจนวาหางสรรพสินคาเดอะมอลลฝงไหนเปนหางสรรพสินคา
เดอะมอลล ๒ หรือหางสรรพสินคาเดอะมอลล ๓ ทั้งคําใหการของพยานทั้งสองรายตางก็ใหการ
ในเรื่องสถานที่วาเปนหางสรรพสินคาเดอะมอลลเชนเดียวกัน ในสวนของความแตกตางระหวาง
รานแมคโดนัลดกับรานกาแฟนั้น เห็นวา ลักษณะของการประกอบกิจการระหวางรานคา
ประเภทดังกลาวมีลักษณะหรือสภาพที่ใกลเคียงกัน โดยในรานแมคโดนัลดก็มีการขายเครื่องด่ืม
ดังเชนรานกาแฟทั่วไป ขอตางในเรื่องสถานที่จึงเปนขอตางในรายละเอียดแตเพียงเล็กนอย  
หาเปนการใหการที่ขัดแยงกันเองถึงขนาดเปนผลใหสาระสําคัญในขอเท็จจริงที่ไดจากการรับฟง



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๙๑ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตองเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน สวนการที่ผูฟองคดีกลาวอางวาไมเคยยื่นคํารองขอปลอยตัวชั่วคราว
สามีของผูกลาวหาตอศาลอาญากรุงเทพใตน้ัน เม่ือเอกสารหมาย ก.๑ ซ่ึงเปนเอกสารที่ยื่นไว 
ตอศาล ปรากฏช่ือผูฟองคดีเปนผูเรียงพิมพ แมผูฟองคดีจะกลาวอางวา ลายมือชื่อผูฟองคดี 
ในเอกสารดังกลาวเปนลายมือชื่อปลอม แตในชั้นสอบสวนก็ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดรองขอให
คณะกรรมการสอบสวนสงเอกสารดังกลาวใหกองพิสูจนหลักฐานตรวจสอบลายมือชื่อแตอยางใด  
ดังนั้น จึงเชื่อไดวา ลายมือชื่อดังกลาวเปนของผูฟองคดีจริง และฟงไดวาผูฟองคดีเปนทนายความ
ดําเนินการขอประกันตัวสามีของผูกลาวหา แมจะไมปรากฏหลักฐานใบแตงทนายความก็ตาม 
ขอกลาวอางของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งใหลบชื่อของ
ผูฟองคดีออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติทนายความฯ  
จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ใหลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนทนายความ จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๔/๒๕๕๕) 

    

 ๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา 
 

 ผูเปนสมาชิกวิสามัญแหงเนติบัณฑิตยสภานอกจากมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
ในสํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาแลว เม่ือสําเร็จการศึกษายังมีสิทธิสมัคร
เปนสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเปนคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมและขาราชการอัยการอีกดวย  ดวยเหตุน้ี 
คุณลักษณะที่จะดํารงเกียรติในการเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาจึงตองเปนผูที่มี
ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและหนาที่การงาน  ดังน้ัน ผูถูกลงโทษไลออกจากราชการ
ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการอันเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงจึงถือเปนผูขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาประเภทวิสามัญ  และแมจะไดรับ 
การลางมลทินก็มีผลเปนเพียงการลางโทษทางวินัยเทาน้ัน หาไดมีผลเปนการลบลาง
ความผิดที่ไดกระทําแลวแตประการใดไม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดยื่นคําขอสมัครเปนสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา (ผูถูกฟองคดี) 
ประเภทวิสามัญ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาไดพิจารณาแลวมีมติไมรับผูฟองคดีเปนสมาชิก 
เน่ืองจากผูฟองคดีเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ อันเปนการ
ประพฤติชั่วอยางรายแรง ผูฟองคดีเห็นวามติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติลางมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 



 
 
๑๓๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
เนติบัณฑิตยสภาดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ตามขอ ๑๐๖ และขอ ๑๒๗ ของขอบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ น้ัน   
ผูสมัครที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาตองเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
ไมเปนบุคคลที่ควรรังเกียจแกสังคม ประกอบดวยคุณลักษณะที่จะดํารงเกียรติในการเปนสมาชิก
แหงเนติบัณฑิตยสภา และสมควรจะพึงไดรับเกียรติในการเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา 
และเปนดุลพินิจของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหรือนายกหรือกรรมการเจาหนาที่ผูไดรับ
มอบหมายจากนายกที่จะพิจารณาวินิจฉัยวา ผูสมัครเปนสมาชิกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาว
หรือไม ซ่ึงการเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาน้ัน เปนคุณสมบัติประการหน่ึงของผูที่จะไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนทนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความ  อีกทั้ง ผูเปนสมาชิกวิสามัญ 
แหงเนติบัณฑิตยสภามีสิทธิสมัครเขาศึกษาในสํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  
ซ่ึงเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวมีสิทธิสมัครเปนสามัญสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา อันเปนคุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมและขาราชการ
อัยการตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ฉะน้ัน คุณลักษณะที่จะดํารงเกียรติในการเปนสมาชิก 
แหงเนติบัณฑิตยสภาจึงตองเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและหนาที่การงาน เม่ือคดีน้ี
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการ ขอหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงฐานกระทําการอันถือวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ประกอบกับการพิจารณา
คุณลักษณะที่จะดํารงเกียรติในการเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาจะตองพิจารณาจากทั้ง
ความประพฤติของผูสมัครในอดีตและขณะยื่นคําขอสมัครเปนสมาชิกประกอบกัน กรณีของ 
ผูฟองคดีจึงขัดตอคุณลักษณะที่จะดํารงเกียรติในการเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๐ ประกอบกับขอ ๑๒ ของขอบังคับเนติบัณฑิตยสภาฯ สําหรับพระราชบัญญัติ
ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  
๘๐ พรรษาฯ น้ัน มาตรา ๔ และมาตรา ๗ ไดกําหนดใหลางมลทินใหแกบรรดาผูถูกลงโทษ 
                                                 
 ๖-๗ ขอบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ขอ ๑๐ ผูสมัครเปนสมาชิก ตองทําคําขอสมัครตามแบบที่กําหนดไวยื่นตอเลขาธิการ คําขอสมัครเชนวาน้ี 
ตองมีสามัญสมาชิกไมนอยกวา ๒ คน ซ่ึงเปนสามัญสมาชิกมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ลงลายมือช่ือรับรองวาผูสมัครเปนผูมี 
ความประพฤติเรียบรอย ไมเปนบุคคลที่ควรรังเกียจแกสังคม และประกอบดวยคุณลักษณะที่จะดํารงเกียรติในการเปนสมาชิก
แหงเนติบัณทิตยสภา 
 ขอ ๑๒ ในการพิจารณารับผูสมัครเปนสมาชิก ใหคณะกรรมการหรือนายกหรือกรรมการเจาหนาที่ผูไดรับ
มอบหมายจากนายก แลวแตกรณี คํานึงถึงความสมควรที่ผูสมัครจะพึงไดรับเกียรติเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภาหรือไมดวย 
และคณะกรรมการหรือนายกหรือกรรมการเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายจากนายก ยอมมีสิทธิเด็ดขาดในอันที่จะวินิจฉัยตามท่ี
เห็นสมควร 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๙๓ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางวินัย โดยใหถือวาผูน้ันไมเคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัยเทาน้ัน มิไดหมายความ
รวมถึงวาผูน้ันไมเคยทําความผิด หรือลบลางการกระทําที่เปนความผิดแตอยางใด การกระทํา 
ที่ถือวาเปนความผิดจึงยังคงมีอยู  ดังน้ัน ถึงแมผูฟองคดีจะไดรับประโยชนจากพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ที่ถือวาผูฟองคดีไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ 
ที่ผูฟองคดีไดกระทําลงก็ตาม แตก็มิไดหมายความวาผูฟองคดีมิไดกระทําความผิดในกรณีดังกลาว
หรือเปนการลบลางความผิดที่ไดกระทําแลว  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการ 
เนติบัณฑิตยสภาพิจารณาประวัติของผูฟองคดีดังกลาวเพ่ือประกอบการพิจารณารับเขาเปน
สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา จึงเปนการใชดุลพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผูฟองคดี โดยอาศัย
อํานาจตามที่กําหนดไวในขอบังคับเนติบัณฑิตยสภาฯ โดยสุจริต และชอบดวยเหตุผลแลว  
การไมรับผูฟองคดีเปนสมาชิกประเภทวิสามัญจึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘๑/๒๕๕๖) 
 

๒. องคกรวิชาชีพดานการประกอบโรคศิลปะ 
 

 ๒.๑ แพทยสภา 
 

    ๒.๑.๑ คําสั่งยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

 

   ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ในหมวด ๑ หลักทั่วไป ขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ
การรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในเรื่อง 
ความประพฤติทั่วไป และในเรื่องที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไวโดยใชถอยคํา
ที่มีความหมายไมแนนอนตายตัว  ดังน้ัน แพทยสภาซึ่งเปนองคกรที่ประกอบไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิและมีความรูความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงมีดุลพินิจ 
ที่จะวินิจฉัยวาการกระทําหรือพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกรณีใดกรณีหน่ึง
เปนการไมรักษาหรือประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหรือไม ซึ่งหากไมปรากฏวา
การใชดุลพินิจวินิจฉัยของแพทยสภาในกรณีน้ันๆ เปนไปโดยไมสุจริต หรือโดยมิชอบ 
กลาวคือ ปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการที่วิญูชนจะรับฟง ก็ไมอาจถือไดวา 
การใชดุลพินิจวินิจฉัยดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนบุตรของพันเอกพิเศษ ว. กับหมอมราชวงศ ส. แตตอมา 
พันเอกพิเศษ ว. ไดสมรสใหมกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ หลังจากน้ัน พันเอกพิเศษ ว. ปวยเปน
โรคมะเร็งตอมลูกหมาก จึงเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และถึงแกกรรมดวย
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โรคมะเร็งตอมลูกหมากระยะสุดทาย หลังจากพันเอกพิเศษ ว. ถึงแกความตาย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดยื่นคํารองตอศาลแพงขอใหตั้งตนเปนผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๔๑ และศาลแพงไดมีคําสั่งแตงตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูจัดการมรดกของพันเอกพิเศษ ว. 
ผูฟองคดีเห็นวาพินัยกรรมฉบับดังกลาวเปนพินัยกรรมปลอม ขอใหเพิกถอนคําส่ังของศาลแพง
ที่ตั้งผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูจัดการมรดก และใหตั้งผูฟองคดีหรือพ่ีชายเปนผูจัดการมรดกแทน 
ในชั้นพิจารณาของศาลแพงปรากฏขอเท็จจริงวา ในชวงที่พันเอกพิเศษ ว. เขารับการรักษา 
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเคยเปนแพทยอยูที่โรงพยาบาลดังกลาว
ไดทําการรักษาและไดสั่งยาใหพันเอกพิเศษ ว. โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดสั่งมอรฟนใหกับ 
พันเอกพิเศษ ว. ตามหลักฐานใบสั่งยาลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ อันเปนเวลาใกลเคียงกับ 
ที่มีพินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๑ ผูฟองคดีจึงไดยื่นคํารองตอแพทยสภา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหมีคําวินิจฉัยทางดานจริยธรรมแพทยเก่ียวกับการรักษาพันเอกพิเศษ ว. 
ซ่ึงคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาแลวมีมติยกขอกลาวโทษผูถูกฟองคดีที่ ๒ และมติดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําส่ังยกขอกลาวโทษ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีเห็นวาการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการประพฤติผิดจริยธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งแพทยสภา
ดังกลาว   
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   ขอบังคับในหมวด ๑ หลักทั่วไป ขอ ๑๘ ขอ ๒๙ และขอ ๓๑๐ ของขอบังคับ
แพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในเรื่อง 
ความประพฤติทั่วไป และในเรื่องที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไวโดยใชถอยคํา 
ที่มีความหมายไมแนนอนตายตัว  ดังน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนองคกรที่ประกอบไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิและมีความรูความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงมีดุลพินิจที่จะ
วินิจฉัยวาการกระทําหรือพฤติกรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมในกรณีใดกรณีหน่ึง 
เปนการไมรักษาหรือประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหรือไม ซ่ึงหากไมปรากฏวา 
การใชดุลพินิจวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในกรณีน้ัน ๆ เปนไปโดยไมสุจริต หรือโดยมิชอบ 
                                                 
 ๘-๑๐ ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 หมวด ๑ หลักท่ัวไป 
 ชอ ๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมดํารงตนใหสมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพตอกฎหมายของบานเมือง 
 ขอ ๒ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมไมประพฤติหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเปนเหตุใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ 
แหงวิชาชีพ 
 ขอ ๓ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมประกอบวิชาชีพดวยเจตนาดี โดยไมคํานึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง 
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กลาวคือ ปราศจากเหตุผลอันควรคาแกการที่วิญูชนจะรับฟง ก็ไมอาจถือไดวาการใชดุลพินิจ
วินิจฉัยดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เม่ือไดพิจารณาคําใหการของบุคคลตาง ๆ 
ที่ ได ใหปากคําไว กับคณะอนุกรรมการสอบสวน  ชุดที่สาม โดยตลอดแลว เ ห็นไดวา  
แมเวชระเบียนบันทึกการรักษาพันเอกพิเศษ ว. ที่หอง ICU จะหายไป แตพยาบาลผูชวย 
หัวหนาหองผูปวยประจําหอง ICU และแพทยผูใหการรักษาพันเอกพิเศษ ว. ที่หอง ICU ตางใหการ
สอดคลองตองกันวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการรักษาพันเอกพิเศษ ว.  
ที่หอง ICU เลย แมผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะอยูกับพันเอกพิเศษ ว. ตลอดเวลาที่พันเอกพิเศษ ว.  
เขารับการรักษาที่หอง ICU ก็ตาม แตก็อยูในฐานะที่เปนผูเฝาดูแลผูปวยตามหนาที่ของภริยา 
ที่พึงปฏิบัติตอสามีเทาน้ัน  ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการสอบสวนฯ ฟงขอเท็จจริงวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมมีสวนเกี่ยวของกับการรักษาพันเอกพิเศษ ว. ในระหวางที่พันเอกพิเศษ ว. 
เขารับการรักษาที่หอง ICU จึงมิใชการรับฟงขอเท็จจริงโดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน
แตอยางใด สวนขอเท็จจริงที่ปรากฏวา กอนเขารับการรักษาที่หอง ICU เม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๔๑ พันเอกพิเศษ ว. ไดเขารับการรักษาท่ีอาคารศักดิเดช แผนกหู คอ จมูก ซ่ึงไมใชแผนก 
ที่เก่ียวของกับอาการปวยของพันเอกพิเศษ ว. น้ัน ปรากฏตามคําใหการของแพทยผูใหการรักษาวา 
เหตุที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําพันเอกพิเศษ ว. เขารับการรักษาที่อาคารศักดิเดช ก็เน่ืองจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ หาหองพิเศษใหพันเอกพิเศษ ว. เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาได
ที่อาคารดังกลาว และแมขอเท็จจริงจะรับฟงไดเปนยุติตามคําใหการของแพทยผูใหการรักษา
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา ในระหวางที่พันเอกพิเศษ ว. พักรักษาตัวอยูที่อาคารศักดิเดช นอกจาก
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะชวยดูแลติดตามแพทยผู เชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ มาใหการรักษา 
พันเอกพิเศษ ว. แลว ในระยะทาย ๆ กอนที่พันเอกพิเศษ ว. จะยายไปรักษาที่หอง ICU  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไดลงลายมือชื่อในใบสั่งการรักษาพันเอกพิเศษ ว. ดวย แตก็ไมปรากฏ
พยานหลักฐานที่บงชี้หรือยืนยันไดวาการส่ังการรักษาพันเอกพิเศษ ว. ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดังกลาวเปนการรักษาซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอชีวิตของพันเอกพิเศษ ว. หรือไม คงรับฟงได 
แตเพียงวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดสั่งการรักษาพันเอกพิเศษ ว. ตามอาการของโรค เชน ทองอืด 
ปสสาวะไมออก ซ่ึงเปนการรักษาที่ไมเปนอันตรายตอชีวิตเทาน้ัน  ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการ
สอบสวนฯ ไดพิจารณาขอเท็จจริงและพฤติกรรมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังที่ไดรับฟงขางตน  
แลววินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมฯ จึงยังไมอาจถือไดวา 
เปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยโดยไมสุจริต หรือโดยมิชอบ หรือปราศจากเหตุผลแตอยางใด  ดังน้ัน 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งยกขอกลาวโทษผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามที่คณะอนุกรรมการสอบสวนฯ 
มีความเห็นเสนอ จึงไมใชการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๑/๒๕๕๗) 
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   การดํา เ นินการของแพทยสภาตองเปนการดํา เ นินการตาม
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เม่ือแพทยสภามีอํานาจเพียง
ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ
เวชกรรม ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  
ดังน้ัน การที่แพทยสภามีมติยกขอกลาวหาแพทยผูถูกกลาวหา กรณีปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ในขณะดํารงตําแหนงเลขาธิการแพทยสภาโดยมิชอบ โดยเห็นวา 
การกระทําดังกลาวเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารภายในหนวยงาน 
ไมไดเปนการกระทําความผิดตอการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติ
วิชาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดแลว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนนายแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดมีหนังสือถึง 
แพทยสภา (ผูถูกฟองคดี) รองเรียนกลาวหานายแพทย ป. ซ่ึงดํารงตําแหนงเลขาธิการแพทยสภา
ในขณะนั้น รวม ๖ กรณี กลาวคือ ๑. ไมไดตอบขอรองเรียนและคัดคานการประชุมลงมติ
เก่ียวกับผูฟองคดี ๒. ไมไดตอบขอรองเรียนหรือดําเนินการดานจริยธรรมกับนายแพทยสองราย
ที่ไดทํารายการโทรทัศนและแถบบันทึกเสียงจําหนายจายแจกตอสาธารณชนกลาวหาคณะแพทย
โรงพยาบาลศรีสยาม อันเปนการกลาวหาทับถมใหรายกลั่นแกลงผูรวมอาชีพ ๓. เปดเผยมติ 
ที่ประชุมของคณะกรรมการแพทยสภาทั้งที่คดียังอยูในระหวางการพิจารณา ๔. ใหขาวอันเปนเท็จ
แกมูลนิธิเพ่ือผูบริโภควาผูฟองคดีถูกพักใบอนุญาต  ๕. ใหขอมูลอันไมเปนความจริงตออธิบดี 
ผูพิพากษาศาลแพง ๖. ไมใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการสอบสวนและแจงผลการพิจารณา 
โดยอางวาคดียังไมถึงที่สุด ทั้งที่นายกแพทยสภาไดลงนามในคําสั่งแลว โดยใหตอบขอรองเรียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงคําส่ังแพทยสภาตอ 
ผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีไดมีมติใหยกขอกลาวหาของผูฟองคดี กรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังแพทยสภาดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา ภายหลังจากผูฟองคดีมีหนังสือรองเรียน
กลาวหานาย ป. ซ่ึงดํารงตําแหนงเลขาธิการแพทยสภาในขณะน้ัน เลขาธิการแพทยสภา 
ไดเสนอเรื่องดังกลาวตอประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ชุดที่สี่ พิจารณา 
คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ ไดทํารายงานเสนอความเห็นตอคณะกรรมการแพทยสภาวา 
ประเด็นที่รองเรียนเปนประเด็นขอกฎหมายรวมถึงขอเท็จจริงที่เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติและ 
การบริหารจัดการของสํานักงานเลขาธิการแพทยสภา มิใชประเด็นรองเรียนการประกอบวิชาชีพ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๙๗ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เวชกรรมตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ขอกลาวโทษของผูฟองคดีไมมีมูล แตเสนอใหตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพ่ือพิจารณา
ประเด็นขอกฎหมายตามขอรองเรียนของผูฟองคดี คณะกรรมการแพทยสภาไดรับรายงานและ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ แลวเห็นวากรณีนาจะเขาขายเปนการใหรายตอ 
ผูรวมวิชาชีพ ควรสอบสวนใหไดขอเท็จจริง จึงมีมติวากรณีมีมูลใหสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการ
สอบสวน ชุดเฉพาะกิจ ดําเนินการสอบสวนกรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
โดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนการใหรายตอผูรวมวิชาชีพ คณะอนุกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแลว
เห็นวาขอกลาวหาของผูฟองคดีเปนเรื่องการบริหารงานทั่วไปของนายแพทย ป. ในตําแหนง
เลขาธิการแพทยสภา ไมเก่ียวกับการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม จึงมีมติไมรับเรื่อง 
ไวพิจารณา แตคณะกรรมการแพทยสภาเห็นวา คณะอนุกรรมการสอบสวนฯ ยังมิไดดําเนินการ
สอบสวน จึงมีมติใหสงเรื่องคืนใหคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ ดําเนินการสอบสวนตอไป  
แตคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ มิไดดําเนินการเน่ืองจากหมดวาระการดํารงตําแหนง เลขาธิการ
แพทยสภาจึงไดมีหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของแพทยสภา 
ขอความเห็น คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ มีความเห็นวาขอกลาวโทษของผูฟองคดี 
ทั้ง ๖ กรณี น้ัน เกิดขึ้นขณะนายแพทย ป. ผูถูกกลาวหา ดํารงตําแหนงเลขาธิการแพทยสภา 
และการกระทําของนายแพทย  ป .  ผูถูกกลาวหา  เปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ 
ในการบริหารงานภายในหนวยงาน ไมไดเปนการกระทําความผิดตอการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ไมตองทําการสอบสวนทางจริยธรรมกับ
นายแพทย ป. และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการแพทยสภา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการแพทยสภาไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา 
๒ ประเด็น ประเด็นที่หน่ึง กรณีนายแพทย ป. ในฐานะเลขาธิการแพทยสภา ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบดวยกับความเห็น 
ของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ จึงเห็นควรยกขอกลาวหา และประเด็นที่สอง  
กรณีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมทับถมให ร ายหรือกลั่ นแกล งผู ร วมวิชาชีพ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นวามีมูลตามขอกลาวหา ควรดําเนินการสอบสวนตอไป  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีไดมีมติใหยกขอกลาวหานายแพทย ป. กรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบ สวนกรณีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมทับถมใหรายหรือกลั่นแกลงกันนั้น มีมูล
และสงขอกลาวหาใหคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่หน่ึง ดําเนินการสอบสวนตามขอกลาวหา  
 
 



 
 
๑๓๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากขอเท็จจริงดังกลาว เม่ือพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายตามมาตรา ๗ (๑)๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรมฯ ที่กําหนดวัตถุประสงคของการจัดใหมีคณะบุคคลขึ้นมาคณะหนึ่งในรูปของสภา
เรียกวา แพทยสภา เพ่ือควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตาม
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  ดังนั้น การดําเนินการของคณะกรรมการแพทยสภาจึงตองเปน
การดําเนินการไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เม่ือคณะกรรมการ
แพทยสภามีอํานาจเพียงควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตาม
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม การที่คณะกรรมการแพทยสภามีมติยกขอกลาวหานายแพทย ป. 
กรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ โดยเห็นวาการกระทําของนายแพทย ป.  
ผูถูกกลาวหา ในกรณีน้ีเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารงานภายในหนวยงาน 
ไมไดเปนการกระทําความผิดตอการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฯ 
มติดังกลาวจึงเปนการกระทําตามขั้นตอนและตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดแลว  ดังน้ัน 
คําส่ังแพทยสภาที่ยกขอกลาวหานายแพทย ป. กรณีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๕๗) 

 

   การตั้งครรภแฝดเปนภาวะแทรกซอนอยางหน่ึงของการตั้งครรภ 
เน่ืองจากทารกจะมีความตองการดานโภชนาการมากกวาการตั้งครรภเดี่ยว โอกาสที่
ทารกจะมีนํ้าหนักนอยและคลอดกอนกําหนดจึงสูงกวา  อีกทั้ง มารดาก็มีโอกาสเกิด 
โรคแทรกเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงหรือภาวะครรภเปนพิษสูงกวาดวย  ดังน้ัน การวินิจฉัย
ครรภแฝดไมพบจึงอาจเปนเหตทุี่ทําใหผูตั้งครรภเสียโอกาสที่จะไดรับการตรวจรักษาครรภ
ในระดับที่ดีที่สุด  อยางไรก็ดี แมการตรวจครรภโดยใชคลื่นความถี่สูงนาจะทําใหรูไดวา
ทารกในครรภของมารดาเปนครรภเดี่ยวหรือครรภแฝด แตการตรวจครรภโดยใช 
คลื่นความถ่ีสูงก็มีปจจัยที่เปนขอจํากัดที่ทําใหตรวจจํานวนทารกไมถูกตองได เชน มารดา
มีทองหนา อายุครรภนอย ตําแหนงทารกไมเหมาะสม คุณภาพของเครื่องตรวจ หรือ
ประสบการณของผูตรวจ เปนตน เม่ือไมปรากฏขอเท็จจริงหรือพฤติการณใดที่ทําให 
รับฟงไดวาแพทยผูถูกกลาวโทษไดใชเคร่ืองมือตรวจครรภที่ไมมีประสิทธิภาพหรือได
ประมาทเลินเลอในการตรวจครรภของผูฟองคดี กรณีจึงฟงไมไดวาการกระทําของแพทย 

                                                 
 ๑๑ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 มาตรา ๗ แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
 (๑) ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๓๙๙ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกกลาวโทษที่ไดตรวจครรภของผูฟองคดีแลวไมพบวาผูฟองคดีมีครรภแฝดน้ัน ถือเปน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ยังไมไดมาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ประมาณปลายเดือนเมษายน ๒๕๔๓ ผูฟองคดีไดไปฝากครรภกับนายแพทย ส.  
ที่คลินิก และไดไปตรวจครรภตามที่นัดหมายทุกคร้ัง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๓ นายแพทย ส. 
ไดตรวจครรภของผูฟองคดีโดยใชเคร่ืองอัลตราซาวนด ผูฟองคดีจึงทราบวาทารกในครรภ 
เปนเพศชาย ซ่ึงจะครบกําหนดคลอดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ แตในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ 
เวลาประมาณ ๓ นาฬิกา ผูฟองคดีปวดทองคลอดและมีนํ้าเดิน ผูฟองคดีจึงไปท่ีโรงพยาบาล
อางทองตามที่ตกลงไวกับนายแพทย ส. นายแพทย ส. ไดตรวจผูฟองคดีและไดผาตัดคลอด 
ทางหนาทอง ทารกที่คลอดเปนเพศชายมีนํ้าหนัก ๒,๐๐๐ กรัม คลอดเวลา ๙.๓๖ นาฬิกา 
จากน้ันนายแพทย ส. พบวามีถุงน้ําครํ่าอีกถุงหน่ึงจึงไดทําคลอด เปนทารกเพศชายมีนํ้าหนัก 
๒,๓๐๐ กรัม คลอดเวลา ๙.๓๘ นาฬิกา แตทารกแฝดพ่ีไดเสียชีวิตเม่ือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓  
ตอมา ผูฟองคดีไดทําหนังสือถึงแพทยสภา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รองเรียนวานายแพทย ส. กระทํา
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ทําใหทารกในครรภของผูฟองคดีขาดอากาศหายใจและ
เสียชีวิต ๑ คน โดยนายแพทย ส. เขาใจมาโดยตลอดวาทารกในครรภของผูฟองคดีมีเพียง 
คนเดียว คณะกรรมการแพทยสภา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลวไดมีมติใหยกขอกลาวโทษ 
จากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงคําส่ังแพทยสภาที่ยกขอกลาวโทษไปยังผูฟองคดี  
ผูฟองคดีไมเห็นพองดวยจึงนําคดีมายื่นฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
แพทยสภาดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   จากบทบัญญัติมาตรา ๓๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  
พ .ศ . ๒๕๒๖ หมวด ๓ ขอ ๑๑๓ และขอ ๖๑๔ แสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคเ พ่ือควบคุม 
                                                 
 ๑๒ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 มาตรา ๓๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 
แพทยสภา 
 ๑๓-๑๔ ขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 หมวด ๓ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ขอ ๑ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด  
และพยายามใหผูปวยพนจากอาการทรมานจากโรคและความพิการตาง ๆ โดยไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษนอกเหนือจาก
คาบริการที่ควรไดรับตามปกติ 
 ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย และความส้ินเปลือง 
ของผูปวย 



 
 
๑๔๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การประกอบวิชาชีพของแพทยและมุงคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ 
โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะตองปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับผูปวยดวยมาตรฐานของ 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดเทาที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นพึงกระทําได 
เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยไดใหความเห็นเก่ียวกับ 
การที่ทารกเสียชีวิตเน่ืองจากภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภแฝดที่ เ รียกวา TTTS๑๕  
ชนิดเฉียบพลัน วาหมายถึง กลุมอาการที่พบในการตั้งครรภแฝดที่มีการเชื่อมตอกันของระบบ
ไหลเวียนเลือดระหวางทารกทั้งสองผิดปกติซ่ึงเปนภาวะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สงผลให
ทารกในครรภทั้งสองมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ภาวะน้ําครํ่าในถุงน้ําทั้งสองมีปริมาณผิดปกติ 
โดยทารกที่มีการเจริญเติบโตนอยกวาจะมีภาวะน้ําครํ่านอยมากและอยูในภาวะซีด ขณะที่ทารก
ที่มีการเจริญเติบโตมากกวาจะมีภาวะน้ําครํ่ามากเกินไป และมีโอกาสติดภาวะบวมน้ําตามมาได 
การตรวจพบภาวะ TTTS สามารถกระทําไดดวยการตรวจคลื่นความถี่สูง (อัลตราซาวด) 
ระหวางการตั้งครรภ แตไมสามารถกําหนดอายุครรภที่แนนอนได  รองศาสตราจารยนายแพทย
ชาญชัย วันทนาศิริ ภาควิชาสูติศาสตรนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดให
ความเห็นวา โดยที่ทารกในครรภของผูฟองคดีเม่ือคลอดสองคนมีนํ้าหนักตางกันเพียง ๓๐๐ กรัม 
โดยทารกท่ีรอดชีวิตมีนํ้าหนักมากกวาและมีภาวะซีด จึงไมแนใจวาการเสียชีวิตของทารกหนึ่งคน
ของผูฟองคดีเปนกรณีที่เกิดจากภาวะ TTTS หรือไม เน่ืองจากถาเปนกรณีที่เกิดจากภาวะ 
TTTS นํ้าหนักตัวของทารกทั้งสองจะตองตางกันมากกวา ๕๐๐ กรัมขึ้นไป และทารกที่เปนฝาย
ใหเลือดจะมีนํ้าหนักนอยกวา สวนการทําอัลตราซาวนด เปนเพียงเครื่องมือที่ใชเพ่ือตรวจดู
นํ้าครํ่า รก การเตนของหัวใจ แพทยผูตรวจจึงอาจจะไมมีขอสงสัยวาทารกเปนแฝดหรือไมก็ได  
ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับประสบการณของแพทยผูทําการตรวจดวยอีกสวนหนึ่ง สําหรับโอกาสการเสียชีวิต
ของทารกในครรภแฝดนั้น มีมากกวากรณีที่เปนการตั้งครรภเด่ียว เน่ืองจากทารกในครรภตองแบง
อาหารกันและมีโอกาสที่จะมีโรคแทรกไดมากกวา และในสวนของมารดาจะมีโอกาสเกิดโรคแทรก
เก่ียวกับความดันโลหิตสูงหรือภาวะครรภเปนพิษสูงกวาในลักษณะของการตั้งครรภเด่ียว  ทั้งนี้ 
การคลอดทารกคนที่หน่ึงและคนที่สองขอเท็จจริงรับฟงไดวามีระยะเวลาหางกัน ๓ นาที  
ถือเปนการดําเนินการที่ตอเน่ืองตามปกติของแพทยผูทําคลอด  รองศาสตราจารยนายแพทย
กําธร พฤกษานานนท ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ใหความเห็นวา การตรวจพบ
ภาวะ TTTS น้ัน กระทําไดโดยการตรวจคลื่นความถี่สูง แตอายุครรภที่ตรวจพบไมสามารถระบุได
แนนอน ขึ้นอยูกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค แตหากเปนแบบเฉียบพลัน มักไมสามารถตรวจพบได
ลวงหนา อาจตรวจพบความผิดปกติของการเตนของหัวใจทารก หรือมิฉะนั้นก็ทราบวาเกิดภาวะ
ดังกลาวจากอาการแสดงของทารกหลังคลอดไปแลว 
                                                 
 ๑๕ Twin – to – Twin Transfusion Syndrome 
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   จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงรับฟงไดวา การตั้งครรภแฝดเปนภาวะแทรกซอน
อยางหน่ึงของการตั้งครรภ การดูแลครรภแฝดหรือครรภเด่ียวจึงมีความแตกตางกัน โดยการ
ตั้งครรภแฝด ทารกจะมีความตองการดานโภชนาการมากกวาการตั้งครรภเด่ียว โอกาสที่ทารก
จะมีนํ้าหนักนอยและคลอดกอนกําหนดก็จะสูงกวา จึงตองเฝาระวังเปนพิเศษ  นอกจากนี้  
ยังอาจจะพบภาวการณเชื่อมตอกันของเสนเลือดของแฝดทั้งสองอีกดวย สวนมารดาก็มีโอกาส
เกิดโรคแทรกเก่ียวกับความดันโลหิตสูงหรือภาวะครรภเปนพิษสูงกวาการตั้งครรภเด่ียว สําหรับ
การตรวจครรภโดยใชคลื่นความถี่สูงน้ัน แมจะสามารถตรวจจํานวนทารกในครรภไดแมนยํากวา 
การตรวจดวยการคลําทางหนาทองเพียงอยางเดียว แตก็อาจมีปจจัยที่เปนขอจํากัดที่ทําให 
ตรวจจํานวนทารกไมถูกตองได เชน มารดามีหนาทองหนา อายุครรภนอย ตําแหนงทารก 
ไมเหมาะสม คุณภาพของเครื่องตรวจ หรือประสบการณของผูตรวจ เปนตน จากขอเท็จจริง 
ดังกลาวจึงฟงไดวาการวินิจฉัยครรภแฝดไมพบอาจจะเปนเหตุที่ทําใหผูตั้งครรภเสียโอกาส 
ที่จะไดรับการตรวจรักษาครรภในระดับที่ดีที่สุด  อยางไรก็ตาม โดยท่ีคดีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริง
หรือพฤติการณใดที่ทําใหรับฟงไดวานายแพทย ส. ไดใชเคร่ืองมือตรวจครรภโดยคลื่นความถี่สูง
ที่ไมมีประสิทธิภาพหรือไดประมาทเลินเลอในการตรวจครรภของผูฟองคดีแตอยางใด ประกอบกับ
เหตุปจจัยที่ทําใหตรวจครรภแฝดไมพบน้ันอาจจะสืบเน่ืองมาจากสภาพรางกายของผูฟองคดี
หรือทารกในครรภของผูฟองคดีก็ไดดวยเชนเดียวกัน กรณีจึงฟงไมไดวาการกระทําของ
นายแพทย ส. ที่ไดตรวจครรภของผูฟองคดีแลวไมพบวาผูฟองคดีมีครรภแฝดนั้นถือเปน 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ยังไมไดมาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด อันอาจจะเปนสาเหตุที่ทําให
ทารกในครรภของผูฟองคดีเสียชวีิต ประกอบกับเม่ือพิจารณาการทําคลอด ขอเท็จจริงปรากฏวา  
นายแพทย ส. ไดผาตัดทําคลอดผูฟองคดี เม่ือพบถุงน้ําครํ่าก็ใชมีดกรีดถุงน้ําครํ่า พบทารก 
เพศชายอยูในทาศีรษะ นายแพทย ส. ไดนําทารกออกจากมดลูก ทําการตัดสายสะดือ แลวสงตอ
ใหเจาหนาที่ในหองผาตัดนําเด็กไปทําตามวิธีปฏิบัติของทารกในหองคลอด เม่ือพบวามี 
ถุงนํ้าครํ่าอีกถุงหน่ึงอยูเหนือขึ้นไปเล็กนอยทางดานซายของมดลูก นายแพทย ส. ไดทําการกรีด
ถุงนํ้าครํ่า พบทารกอีกคนหน่ึงอยูในทาศีรษะ นายแพทย ส. ไดทําการผาตัดแลวนําทารกออก
จากมดลูก ตัดสายสะดือทารกแลวสงตอใหเจาหนาที่ดําเนินการตอไปเชนเดียวกับทารกคนที่หน่ึง 
ประกอบกับนายแพทยชาญชัยไดใหความเห็นวาการคลอดทารกคนที่หน่ึงและคนที่สอง 
มีระยะเวลาหางกัน ๓ นาที ถือเปนการดําเนินการที่ตอเน่ืองตามปกติของแพทยผูทําคลอด  
นอกจากน้ี การทําคลอดดังกลาวเปนการทําคลอดในโรงพยาบาลของรัฐเชื่อวามีมาตรฐาน 
ความพรอมตามหลักสากล ประกอบกับการคลอดกอนกําหนดเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง 
ของการตายปริกําเนิดในทารกครรภแฝด และยังไมมีวิธีการปองกันการคลอดกอนกําหนด 
ที่ไดผลแนนอน จึงฟงไดวานายแพทย ส. ไดทําคลอดผูฟองคดีโดยปฏิบัติตามหลักวิชาการ 
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และมาตรฐานทางการแพทยทั่วไปแลว กรณีจึงยังฟงไมไดวานายแพทย ส. ไดผาตัดทําคลอด 
ผูฟองคดีดวยความประมาท อันจะถือไดวาเปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ยังไมไดมาตรฐาน
ในระดับที่ดีที่สุด และไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย อันเปนการประพฤติผิดตามขอบังคับ
แพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมฯ หมวด ๓ ขอ ๑ และขอ ๖ ตามที่ 
ผูฟองคดีกลาวหา คําสั่งแพทยสภาที่ยกขอกลาวโทษนายแพทย ส. จึงเปนคําสั่งที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๙/๒๕๕๗) 

 

  ๒.๑.๒ คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ 
 

  ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยซึ่งรับทําศัลยกรรมตกแตง
ผ าตั ด เสริ มจมูกให คนไข ซึ่ ง เคยผ านการผ าตั ด เส ริมจมูกมาแล วหลายครั้ ง  
แพทย ผู รับทํ าศัลยกรรมมีหน าที่ ที่ จ ะตองอ ธิบายใหคนไขทราบถึ ง ข้ันตอน 
และความปลอดภัยในการรักษา ตลอดจนผลกระทบที่จะตามมาในกรณีที่มีการผาตัด
เสริมจมูกหลายครั้งดวย การที่แพทยทําศัลยกรรมตกแตงผาตัดเสริมจมูกใหคนไข  
โดยไมใหคําแนะนําดังกลาว แลวคนไขเกิดอาการแทรกซอนภายหลังการผาตัด  
ถือเปนการไมรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดเปดคลินิกรักษาผูปวย
และรับทําศัลยกรรมตกแตง ถูกผูกลาวหารองเรียนตอเลขาธิการแพทยสภาวา ผูกลาวหาไดเขารับ
การผาตัดแกจมูกกับผูฟองคดีเน่ืองจากจมูกที่เสริมไวมีปญหา แตภายหลังผาตัดเสร็จ กลับมี
เลือดไหลไมหยุดและบางสวนเลือดยังคงคางเปนลิ่ม ๆ ในรูจมูก และปลายจมูกทะลุ ผูกลาวหา
จึงไปพบผูฟองคดีแตไดรับคําตอบวาบาดแผลยังบวมอยู ถายุบแลวจะเปนปกติ  ตอมา ผูกลาวหา
ไดไปผาตัดแกจมูกกับนายแพทย ท. แตภายหลังผาตัด ผูกลาวหายังคงมีอาการจมูกบวม  
และปวดแสบปวดรอนตลอดเวลา ซ่ึงผูกลาวหาเขาใจวาเปนผลจากการผาตัดของผูฟองคดี 
ภายหลังการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวนไดสรุปสํานวนสอบสวนเสนอคณะกรรมการ
แพทยสภา โดยเสนอความเห็นวา กรณีที่ผูฟองคดีทําการเสริมจมูกใหผูกลาวหาแลวเกิดปญหา
แทรกซอนน้ัน เปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไมถูกตองตามมาตรฐาน อันเปนการกระทํา 
ที่ขัดตอขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
หมวด ๓ ขอ ๑ สมควรลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดี คณะกรรมการแพทยสภาไดพิจารณาแลว 
มีความเห็นพองกับคณะอนุกรรมการสอบสวน จึงมีมติใหลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดี แพทยสภา 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๐๓ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

(ผูถูกฟองคดี) จึงมีคําส่ังลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมายจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูกลาวหาผานการผาตัดเสริมจมูกมาหลายคร้ัง 
โดยมีอาการจมูกอักเสบมาตั้งแตการศัลยกรรมครั้งที่ ๓ และอาการดังกลาวตอเน่ืองมาจนถึง 
การผาตัดเสริมจมูกกับผูฟองคดี ซ่ึงเปนการผาตัดเสริมจมูกคร้ังที่ ๖ แตการผาตัดเสริมจมูก 
ของผูกลาวหาในครั้งที่ ๕ กับการผาตัดในครั้งที่ ๖ ที่ผาตัดโดยผูฟองคดีมีระยะเวลาหางเพียงแค 
๒๒ วัน ประกอบกับในการสอบสวนผูฟองคดีไดใหถอยคําวา ผูฟองคดีไดสอบถามประวัติ 
การผาตัดเสริมจมูกของผูกลาวหากอนที่จะทําการผาตัดแลว ผูฟองคดียอมทราบวาผูกลาวหา 
ไดผานการผาตัดเสริมจมูกมาหลายครั้ง และแตละครั้งก็เปนระยะเวลาที่ไมหางกันมากนัก  
ผูฟองคดีในฐานะแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงมีหนาที่ที่จะตองอธิบายใหผูกลาวหา 
ทราบถึงขั้นตอนในการรักษา ความปลอดภัยในการรักษา และผลที่จะตามมาหากมีการผาตัด
เสริมจมูกหลาย ๆ คร้ังในระยะเวลาที่หางกันไมมากนัก แตในกรณีน้ีไมปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูฟองคดีไดแจงใหผูกลาวหาทราบถึงผลกระทบที่จะตามมาแตอยางใด แตกลับโนมนาวให 
ผูกลาวหาทําการผาตัดเสริมจมูกกับผูฟองคดีจนเกิดปญหาแทรกซอนภายหลังการผาตัด  
จึงเห็นไดวา การกระทําของผูฟองคดีเปนการไมรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ในระดับที่ดีที่สุด ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และความใน
หมวด ๓ ขอ ๑ ของขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม  
พ.ศ. ๒๕๒๖  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดี จึงเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฯ  พิพากษายกฟอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๓/๒๕๕๕) 
 

  ๒.๑.๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาต 

 

   มาตรฐานความปลอดภัยในการผาตัดดูดไขมันที่ตองทําใหคนไข 
หมดความรูสึกเปนเวลานาน แพทยที่ทําการรักษาจะตองมีวิสัญญีแพทยหรือพยาบาล 
ผูไดรับการอบรมดานวิสัญญีคอยระมัดระวังตรวจดูสัญญาณชีพของคนไข การท่ี 
ผูฟองคดีผาตัดดูดไขมันใหคนไขโดยไมมีวิสัญญีแพทย โดยทําใหคนไขหมดความรูสึก 
ถึง ๔ ชั่วโมง เม่ือเย็บแผลเสร็จจึงทราบวาคนไขไมหายใจแลว ถือเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไมรักษามาตรฐานในระดับดีที่สุด 

 
 
 



 
 
๑๔๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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   สรุปขอเท็จจริง 

   ผูฟองคดีเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดตกลงรับผาตัดดูดไขมันใหแก 
นางสาว ศ. อายุ ๑๗ ป โดยเริ่มผาตัดดูดไขมันเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. และผาตัดเสร็จ
ประมาณ ๑ นาฬิกา เม่ือดําเนินการเย็บแผลเสร็จ ปรากฏวา นางสาว ศ. ไมหายใจ และ 
ไดพยายามกูชีพแตไมสําเร็จ  ตอมา บิดาและมารดาของนางสาว ศ. ไดรองเรียนตอแพทยสภา  
(ผูถูกฟองคดี) คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยไมรักษามาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของ
ผูปวย จึงลงมติพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผูฟองคดีเปนเวลา ๒ ป ผูถูกฟองคดี
จึงออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผูฟองคดีเปนเวลา ๒ ป ผูฟองคดี
เห็นวาคําสั่งดังกลาวไมเปนธรรมและไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีดังกลาว  

   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  

   จากคําใหการของนายแพทย ม. ซ่ึงเปนกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจ  
ที่ตรวจสอบขอเท็จจริงในคดีน้ี ที่ไดใหการในคดีอาญาของศาลจังหวัดเชียงใหมตอหนาผูฟองคดี 
โดยไมมีเหตุจูงใจที่จะเบิกความใสรายหรือใหการเปนเท็จ ประกอบกับนายแพทย ม. ไมเคยรูจัก
ผูฟองคดีมากอน เปนแพทยที่มีประสบการณดูดไขมันมา ๓๐ ป และเปนนายกสมาคมศัลยแพทย
ตกแตงแหงประเทศไทย เชื่อไดวา การใหคนไขหมดความรูสึก ๔ ชั่วโมง แพทยที่ทําการรักษา
จะตองมีวิสัญญีแพทยหรือพยาบาลผูไดรับการอบรมดานวิสัญญีคอยระมัดระวังตรวจดูสัญญาณชีพ
ของคนไข เพราะการที่แพทยผูผาตัดจะทําการผาตัดไปพรอมกับการเฝาระวังสัญญาณชีพดวย  
ยอมกอใหเกิดความเสี่ยงตอชีวิตคนไข อยางนอยเปนมาตรฐานการผาตัดดูดไขมันที่ตองทําให
คนไขหมดความรูสึกเปนเวลานาน สวนเม่ือจัดใหมีวิสัญญีแพทยหรือพยาบาลท่ีผานการอบรม
ดานวิสัญญีแลวจะชวยชีวิตคนไขไดหรือไม ก็เปนอีกกรณีหน่ึง เม่ือขอเท็จจริงคดีน้ีปรากฏวา  
ผูฟองคดีผาตัดดูดไขมันโดยทําใหนางสาว ศ. หลับและหมดความรูสึกถึง ๔ ชั่วโมง โดยไมมี
วิสัญญีแพทย  อีกทั้ง ผูฟองคดีใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจและผูถูกฟองคดีวา 
ระหวางผาตัดนางสาว ศ. ไมมีอาการผิดปกติ แตจะหายใจเร็วและแรงเวลาเจ็บ มิไดหายใจเร็ว 
ที่แสดงวาหอบ คนไขรายนี้เม่ือเห็นริมฝปากเขียวแลว เอามืออังที่จมูกก็พบวาไมหายใจแลว 
เห็นรูมานตาขยายแบบถาวร หยุดหายใจไปประมาณไมต่ํากวา ๔ นาที จากถอยคําดังกลาว
แสดงวา ผูฟองคดีไมมีการเฝาระวังสัญญาณชีพของผูปวยเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับถอยคํา
ของผูชวยของผูฟองคดีขณะทําการผาตัดที่ใหการตอคณะกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจวา  
ไมมีผูใดควบคุมการดําเนินของสัญญาณชีพในขณะที่นางสาว ศ. หลับ สวนพยาบาลที่ชวยเหลือ
ผูฟองคดีผาตัดก็ไมปรากฏวาผานการอบรมดานวิสัญญีแตอยางใด กรณีจึงเห็นไดวา ผูฟองคดี



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๐๕ 
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ผาตัดดูดไขมันใหนางสาว ศ. โดยไมไดมาตรฐานที่ผูประกอบวิชาชีพเชนเดียวกับผูฟองคดี 
จักตองมี  นอกจากนี้ ขณะที่ผูฟองคดีผาตัดดูดไขมันใหนางสาว ศ. น้ัน นางสาว ศ. อายุเพียง 
๑๗ ป โดยไมมีหนังสือรับรองจากบิดาและมารดา ยังเปนผูเยาวและเปนชวงอายุที่รางกายกําลัง
เจริญเติบโตอาจมีการเปลี่ยนแปลงของรูปรางไดอีก แตผูฟองคดีก็ยังรับดูดไขมันใหโดยที่มิไดรับ
ความยินยอมจากผูปกครอง ทั้งที่การผาตัดดูดไขมันดังกลาวมิใชกรณีจําเปนเรงดวนที่จะตองทํา
โดยไมมีความเห็นหรือคํายินยอมจากผูปกครอง  อีกทั้ง ผูฟองคดียังใชยาซ่ึงหมดอายุแลวกับ
นางสาว ศ. โดยผูฟองคดีไมทราบวายาหมดอายุแลว แสดงวาผูฟองคดีมิไดระมัดระวัง 
ในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงบุคคลในฐานะเดียวกันกับผูฟองคดีจักตองมี กรณีจึงฟงไดวา ผูฟองคดี
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยผาตัดดูดไขมันใหนางสาว ศ. โดยไมรักษามาตรฐานในระดับที่ 
ดีที่สุด และไมคํานึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองของผูปวยจริง การที่ผูถูกฟองคดี 
มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผูฟองคดีเปนเวลา ๒ ป จึงชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษายกฟอง  (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๙/๒๕๕๖) 

 

๒.๒ ทันตแพทยสภา 
 

  ๒.๒.๑ คําสั่งยกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

 

  อาการปวดฟนเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ เพราะเม่ือผูปวยมีอาการ
ปวดฟนแลวบางคร้ังอาจจะปวดราวไปทกุซี่ ในกรณีที่ผูปวยเองก็ไมทราบวาอาการปวดฟน
มีสาเหตุมาจากฟนซี่ใด และทันตแพทยผูทําการรักษาไดวินิจฉัยวาอาการปวดนาจะ 
มีเหตุมาจากฟนคุด ซึ่งไมจําเปนตองมีการเอ็กซเรยดังเชนกรณีที่วินิจฉัยวาเกิดจากฟนผุ  
นอกจากน้ี ยังปรากฏวาผูปวยไปขอรับการรักษาในชวงเวลาที่ไมรับคนไขทั่วไป ยกเวน
กรณีฉุกเฉิน ซึ่งเปนกรณีที่หากรอฟลมเอ็กซเรยอาจจะไมไดรับการรักษา  ดังน้ัน  
เม่ือคํานึงถึงขอจํากัดเก่ียวกับสถานการณและเวลาดังกลาวแลว แมภายหลังจาก 
ทันตแพทยไดทําการรักษาโดยการถอนฟนคุดออก ผูปวยจะยังมีอาการปวดฟนอยูก็ตาม  
ก็ไมอาจถือไดวาเปนกรณีที่ทันตแพทยกระทําการรักษาโดยขาดมาตรฐานของ 
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุดแกผูปวย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีมีอาการปวดฟนจึงไดเขารับการรักษากับทันตแพทยหญิง ว.  
ที่โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทันตแพทยหญิง ว. ตรวจชองปากของผูฟองคดี 
แลววินิจฉัยวาอาการปวดฟนของผูฟองคดีอาจมีสาเหตุมาจากฟนคุด โดยไมไดใชเคร่ืองมือ 
ในการตรวจสอบหรือตรวจจับ และเคาะดูหรือเอ็กซเรย เพ่ือใหรูวาฟนซี่ใดที่ผูฟองคดีมีอาการ



 
 
๑๔๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เจ็บปวด  หลังจากน้ัน ทันตแพทยหญิง ว. ไดถอนฟนคุดออก แตเม่ือผูฟองคดีกลับบานแลว
พบวาอาการปวดฟนไมหาย เน่ืองจากทันตแพทยหญิง ว. ไมไดถอนฟนซ่ีที่ผุออก ทําใหผูฟองคดี
ตองทนทุกขทรมานไมสามารถเคี้ยวอาหารดานขวาได เพราะมีอาการอักเสบบริเวณเหงือก 
รอบฟนซ่ีที่ผุ ผูฟองคดีจึงไดรองเรียนตอคณะกรรมการทันตแพทยสภา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ขอใหตรวจสอบการประพฤติผิดจรรยาบรรณของทันตแพทยหญิง ว. ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
พิจารณาแลวเห็นวา คํากลาวหาของผูฟองคดีไมมีมูล จึงมีมติใหยกขอกลาวหา ผูฟองคดี 
ไมเห็นดวยกับมติดังกลาว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา เม่ือผูฟองคดีไดพบทันตแพทยหญิง ว. จึงชี้ให
ตรวจดูบริเวณฟนบนดานขวาที่มีอาการปวด โดยมิไดระบุวาปวดฟนซี่ใด จึงรับฟงไดวาขณะนั้น 
ผูฟองคดีไมทราบวาอาการปวดฟนมีสาเหตุมาจากฟนซี่ใด ทันตแพทยหญิง ว. ไดตรวจดูแลว 
พบวา บริเวณฟนบนดานขวาของชองปากมีฟนคุดไมเต็มที่ ตัวฟนเอียงดานแกม มีเหงือกปกคลุม 
และมีอาการอักเสบเล็กนอย นาจะเปนเหตุใหผูฟองคดีปวด ถาถอนฟนคุดซ่ีดังกลาวออก  
อาจทําใหหายปวดได จึงแจงใหผูฟองคดีทราบวาตองถอน ผูฟองคดีก็มิไดทักทวงหรือปฏิเสธ 
กรณีจึงถือไดวาทันตแพทยหญิง ว. ไดมีการอธิบายใหผูฟองคดีเขาใจถึงสาระสําคัญของ 
การใหบริการทางวิชาชีพทันตกรรม เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการบําบัดรักษาผูฟองคดีแลว 
สวนการถอนฟนคุดโดยไมถอนฟนซ่ีที่ผุของผูฟองคดี เปนการกระทําโดยไมรักษามาตรฐานของ
การประกอบวิชาชีพดานทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุดแกผูฟองคดีหรือไมน้ัน จากคําใหการของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฟงไดวา อาการปวดฟนอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุจนไมสามารถวินิจฉัย
แยกโรคที่ชัดเจนไดวาฟนซี่ใดเปนสาเหตุของอาการปวดฟน เพราะเม่ือผูปวยมีอาการปวดฟนแลว 
บางครั้งอาจจะปวดราวไปทุกซ่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีฟนผุหรือฟนคุด หรือเหงือกอักเสบอยูดวย 
หรือมีสาเหตุอ่ืนซ่ึงทําใหการวินิจฉัยแยกโรคทําไดยาก ซ่ึงในกรณีของผูฟองคดี ทันตแพทยหญิง ว. 
ไดทําการวินิจฉัยแยกโรคไดวาอาการปวดฟนของผูฟองคดีอาจมีสาเหตุมาจากฟนคุด และ 
เห็นวาการใหการรักษาดวยการถอนฟนคุดจะทําใหผูฟองคดีหายจากอาการปวดฟนได ซึ่งกรณีน้ี
ไมจําตองมีการเอ็กซเรยเพราะการเอ็กซเรยจะทําตอเม่ือมีขอบงชี้ในการวินิจฉัยโรคฟนผุ  
นอกจากน้ัน ในวันดังกลาวผูฟองคดีไดไปติดตอยื่นบัตรเพ่ือทําการรักษาเม่ือเวลาประมาณ 
๑๑.๓๐ นาฬิกา ซ่ึงเปนเวลาที่ไมรับคนไขทั่วไป ยกเวนกรณีฉุกเฉิน และกรณีน้ีถารอฟลม
เอ็กซเรย ผูฟองคดีอาจจะไมไดรับการรักษา แตทันตแพทยหญิง ว. ก็ยังชวยรักษาให ดวยขอจํากัด
เก่ียวกับสถานการณและเวลาจะเห็นไดวาในการถอนฟนคุดของผูฟองคดี ทันตแพทยหญิง ว. 
ไดทําการรักษาตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุดแกผูปวยแลว 
สวนกรณีที่มิไดตรวจจับและเคาะดูใหรูวาฟนซี่ใดที่เจ็บปวด นาจะเกิดจากการวินิจฉัยวามีสาเหตุ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๐๗ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากฟนที่คุดเพียงสาเหตุเดียว ซ่ึงกรณีดังกลาวศาลเห็นวาเปนกรณีที่ทันตแพทยหญิง ว. มิไดทํา
การตรวจรักษาโดยครบถวนเนื่องจากขอจํากัดเก่ียวกับสถานการณและเวลาดังกลาว หาใชเปน
กรณีที่ทันตแพทยหญิง ว. กระทําการรักษาโดยขาดมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในระดับที่ดีที่สุดแกผูปวยแตอยางใดไม จึงยังไมอาจถือวาทันตแพทยหญิง ว. ไมรักษามาตรฐาน
ของการประกอบวชิาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุด อันเปนการกระทําผิดขอบังคับทันตแพทยสภา
วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ยกขอกลาวหา
ของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๘๑/๒๕๕๖) 
 

  ๒.๒.๒ คําสั่งพักใชใบอนุญาต 
 

   การที่กรรมการทันตแพทยสภาเคยเขียนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับ 
เรื่องที่พิจารณา แตไมไดเขียนเจาะจงเฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึง และเขียนข้ึนกอน 
การพิจารณาเรื่องรองเรียน ไมถือเปนกรณีที่เปนปฏิปกษหรือมีผลทําใหการพิจารณา
ทางปกครองไมเปนกลาง ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการที่กรรมการทันตแพทยสภาไดรับเงินคาบริการ
การรักษาตามปกติจากผูกลาวหา ก็ไมอาจถือวาเปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ีของคูกรณี 
ตามมาตรา ๑๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
   การลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีวัตถุประสงค 
เพื่อคุมครองประชาชนใหปลอดภัยจากการบริการที่ไมไดมาตรฐาน และใหผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมทบทวนความรูดานทันตกรรมของตนเองใหถูกตองและเปนไปตาม
หลักวิชาการ การที่ผูฟองคดีถอนฟนหนาลางของผูปวยโดยไมมีขอบงชี้และเหตุผลใดๆ 
ทําใหผูปวยตองสูญเสียอวัยวะที่สําคัญโดยไมจําเปน ไมทําการถายภาพรังสีกอนการรักษา  
อีกทั้ง ผูฟองคดียังยอมรับวาการรักษาไมคืบหนา แตยังฝนรักษาโดยไมสงตัวผูปวย 
ไปรักษากับทันตแพทยอ่ืนที่ดีกวา  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติลงโทษ
พักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผูฟองคดีเปนระยะเวลา ๑ ป ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสาม (๔) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเปนการใชดุลพินิจ
ในการลงโทษที่พอสมควรแกเหตุแลว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนทันตแพทยผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ถูกนาย ป. รองเรียนตอทันตแพทยสภา (ผูถูกฟองคดี) กลาวหาวา 
ผูฟองคดีทําการรักษาเด็กชาย ว. บุตรของตนโดยไมไดมาตรฐาน ตอมา คณะอนุกรรมการ



 
 
๑๔๐๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จรรยาบรรณไดสรุปความเห็นเสนอตอคณะกรรมการทันตแพทยสภา โดยเห็นวาขอรองเรียนมีมูล 
คณะกรรมการทันตแพทยสภาพิจารณาแลวมีมติเห็นพองกับความเห็นของคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อใหดําเนินการสอบสวนกรณีดังกลาวตอไป 
ภายหลังทําการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวนไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ 
ทันตแพทยสภาวา ผูฟองคดีไมมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะใหการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟน และการรักษาใหกับผูปวยก็ไมไดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาจัดฟน 
โดยดูไดจากความเขาใจที่ไมถูกตองเก่ียวกับการถายภาพรังสีเพ่ือใชในการรักษา รวมทั้งการใส
เคร่ืองมือจัดฟนไมครบถวน และเด็กชาย ว. ถูกถอนฟนหนาลางไป ๑ ซ่ี โดยที่ไมมีขอบงชี้หรือ
เหตุผลใด ๆ อันเปนการสูญเสียอวัยวะสําคัญโดยไมจําเปน และการเคลื่อนฟนเขี้ยวบน (ซ่ี ๑๓ 
และซี่ ๒๓) โดยใชยางดึงกับฟนกรามนอยเพียงซี่เดียว (ซ่ี ๑๕ และซี่ ๒๕) ยอมทําใหฟนกรามนอย
ลมลงมาขางหนา และเกิดชองวางระหวางฟนกรามอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงเห็นวา ผูฟองคดี
ประพฤติผิดขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ขอ ๔ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๒๑ สมควรลงโทษโดยการพักใชใบอนุญาตเปนเวลา ๓ เดือน 
คณะกรรมการทันตแพทยสภาไดพิจารณาแลวเห็นพองดวยกับผลการสอบสวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวน และมีมติใหพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผูฟองคดี 
เปนเวลา ๑ ป จากน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําสั่งลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผูฟองคดีเปนเวลา ๑ ป ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังของทันตแพทยสภาดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากผูฟองคดีไดรักษาตามหลักวิชาการ นอกจากนั้น กรรมการทันตแพทยสภาบางคนยังเปน
คูกรณีกับผูฟองคดีโดยตรง การพิจารณาของคณะกรรมการทันตแพทยสภาจึงไมมีความเปนกลาง  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งทันตแพทยสภาดังกลาว 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   กรณีของทันตแพทย ส. หน่ึงในกรรมการทันตแพทยสภา ที่เคยเขียนบทความ
เก่ียวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนวา ตองทํากับทันตแพทยจัดฟนและตองเปนผูที่เรียน
ตอเน่ือง ๓ ป เทาน้ัน หากรักษากับทันตแพทยทั่วไปที่ไมไดเรียนตอเนื่องทางทันตกรรมจัดฟน 
จะไดรับการรักษาที่ไมไดมาตรฐาน ซ่ึงผูฟองคดีเปนทันตแพทยทั่วไปน้ัน  การเขียนบทความ
ของทันตแพทย ส. เปนเพียงการแสดงความเห็นทางวิชาการเทาน้ัน ไมไดเจาะจงเฉพาะกรณี
ของผูฟองคดี และบทความดังกลาวไดเขียนขึ้นกอนการพิจารณากรณีของผูฟองคดี การเขียน
บทความของทันตแพทย ส. ดังกลาวจึงไมไดเปนปฏิปกษหรือมีผลทําใหการพิจารณาของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภาไมเปนกลาง และแมทันตแพทย ส. จะเปนอนุกรรมการสอบสวนดวย 
แตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็ไมมีบทบัญญัติใดที่หามมิใหแตงตั้ง
อนุกรรมการสอบสวนจากกรรมการทันตแพทยสภา อีกทั้ง อนุกรรมการสอบสวนก็มีหนาที่ 
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ที่แยกตางหากจากหนาที่ของกรรมการทันตแพทยสภา ทันตแพทย ส. จึงไมมีลักษณะตองหาม
มิใหเปนผูพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับกรณีของทันตแพทย สร. กรรมการทันตแพทยสภา 
อีกคนหน่ึง ก็เปนเพียงเจาของคลินิกที่เด็กชาย ว. เขารับการรักษาภายหลังจากเกิดปญหา 
ในการรักษากับผูฟองคดี มิไดเปนผูรองเรียนหรือรวมรองเรียนกลาวหาผูฟองคดี และการที่ 
ทันตแพทย สร. ไดรับเงินคาบริการการรักษาจากเด็กชาย ว. ก็ไมอาจถือวาเปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี
ของคูกรณีตามมาตรา ๑๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และแมทันตแพทย สร. จะเขารวม
ประชุมทันตแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๖ เม่ือวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  
ก็เปนเพียงการรวมพิจารณาและมีมติวาขอกลาวหากรณีของผูฟองคดีมีมูล และสงเรื่องให
คณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาตอไป โดยไมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา
คร้ังที่ ๓/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ที่มีมติพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของผูฟองคดีเปนเวลา ๑ ป เน่ืองจากพนวาระการเปนกรรมการแลว ทันตแพทย สร. จึงไมมี
ลักษณะตองหามมิใหเปนผูพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เชนเดียวกัน   
   เม่ือคดีน้ีปรากฏขอเท็จจริงจากการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนวา  
ในการจัดฟนใหแกเด็กชาย ว. ผูฟองคดีไดทําการตรวจฟนและพิมพแบบฟน แตไมไดถายภาพรังสี 
และระหวางจัดฟน ไดถอนฟนหลังเขี้ยวดานขวาและซายดานละ ๑ ซ่ี (ซ่ี ๑๔ และซี่ ๔๔)  
และฟนหนาลาง ๑ ซ่ี (ซ่ี ๓๑) ทั้งที่ ตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guideline 
หรือ CPG) ที่สภาวิชาชีพทันตกรรมไดใหทางสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทยจัดทําขึ้น 
ระบุวาตองมีการถายภาพรังสีกอน ซ่ึงถึงแมแนวปฏิบัติดังกลาวเปนเพียงแนวทางในการจัดฟน 
แตก็สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาในการเลือกถอนฟนซี่ที่เหมาะสมที่สุด และการนํา
แนวทางปฏิบัติดังกลาวมาใชก็ไมถือเปนการจํากัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพอันเปนการขัดกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแตอยางใด  นอกจากน้ี ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในการจัดฟนนั้น  
การถอนฟนหนาลางเปนขอหามมิใหกระทําในกรณีที่ผูปวยไดรับการถอนฟนกรามนอยบนไปแลว 
ดังเชนกรณีของเด็กชาย ว. ซ่ึงไดรับการถอนฟนกรามนอยบนไปแลว ๒ ซ่ี โดยผูฟองคดีไมสามารถ
ชี้แจงความจําเปนที่ตองถอนฟนหนาลางซี่ ๓๑ ของเด็กชาย ว. ได การกระทําของผูฟองคดีจึงเปน
การใหบริการที่ขาดมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับที่ดีที่สุด และสราง
ความเสียหายใหแกผูปวย อันเปนเหตุใหเด็กชาย ว. ตองสูญเสียอวัยวะที่สําคัญโดยไมจําเปน 
ประกอบกับคดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติไดวา ผูฟองคดีใสเคร่ืองมือจัดฟนใหแกเด็กชาย ว. 
เพียงแคฟนหนาบน ๖ ซ่ี และฟนหนาลาง ๔ ซ่ี เม่ือคณะอนุกรรมการสอบสวนไดนําฟนและ
ภาพถายรังสีปญหาฟนลมที่เกิดจากการใสเคร่ืองมือจัดฟนไมครบของผูฟองคดี มาใหผูฟองคดี
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อธิบายแผนการรักษาและแผนที่ดําเนินการตอไดเพ่ือใหการจัดฟนสําเร็จ ปรากฏวาผูฟองคดี 
ไมสามารถอธิบายแผนการรักษาและขั้นตอนที่จะดําเนินการตอไปได และไมสามารถแกไข
ปญหาฟนที่ลมได  อีกทั้ง ผูฟองคดียังไมสามารถตอบคําถามความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟนได  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังฝนรักษาผูปวยโดยไมสงตอไปรักษากับ 
ทันตแพทยอ่ืนที่ดีกวาทั้งที่ทราบอาการผิดปกติและการรักษาไมคืบหนา จากขอเท็จจริงดังกลาว 
จึงเชื่อไดวาผูฟองคดีใสเคร่ืองมือจัดฟนไมครบตามที่ถูกกลาวโทษและไมสงตอผูปวย 
ไปรักษาตอกับทันตแพทยอ่ืนที่ดีกวาจริง  ดังน้ัน การกระทําของผูฟองคดีจึงเปนการประพฤติผิด
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมตาม ขอ ๔๑๖ ขอ ๗๑๗ ขอ ๘๑๘ และขอ ๒๑๑๙ ของขอบังคับ
ทันตแพทยสภา วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมฯ และโดยที่การลงโทษพักใช
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประชาชนใหปลอดภัยจาก 
การบริการท่ีไมไดมาตรฐาน และใหผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมทบทวนความรูดานทันตกรรม
ของตนเองใหถูกตองและเปนไปตามหลักวิชาการ  ดังนั้น การที่คณะกรรมการทันตแพทยสภา 
มีมติลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผูฟองคดีเปนระยะเวลา ๑ ป ตามมาตรา ๔๒ 
วรรคสาม (๔)๒๐ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมฯ จึงเปนการใชดุลพินิจในการลงโทษที่
พอสมควรแกเหตุแลว คําสั่งทันตแพทยสภาที่ลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผูฟองคดีเปนเวลา ๑ ป จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๒/๒๕๕๖) 

                                                 
 ๑๖-๑๙ ขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๔ ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตองพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ทั้งเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อใหการประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในระดับดีที่สุด 
แกผูปวย โดยไมเรียกรองสินจางรางวัลพิเศษนอกเหนือจากคาบริการที่ควรไดรับตามปกติ 
 ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตองประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ 
ความส้ินเปลืองของผูปวย 
 ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตองคํานึงถึงประโยชนในการใหบริการทางวิชาชีพทันตกรรมแกผูปวย 
เปนสําคัญ โดยยึดถือระบบสงตอผูปวยไปยังผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมอื่นที่จะใหบริการทางวิชาชีพทันตกรรมที่ดีกวา 
และปลอดภัยกวา 
 ๒๐ พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๔๒  ฯลฯ ฯลฯ 
 คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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 ๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๔ สภาการพยาบาล 

 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๕ สภาเภสัชกรรม 
 

  การที่เภสัชกรผูถูกกลาวหาไดทําการโฆษณาผลิตภัณฑอาหารเสริมโดยอางวา 
สามารถเพ่ิมภูมิคุมกันในผูปวยที่ติดเชื้อเอดสและทําใหผูปวยมีสภาพรางกายที่ดีข้ึน 
โดยไมมีขอมูลวิชาการที่อยูบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุน หรือการวิจัยอันเปน 
ที่ยอมรับและมีการเผยแพรแลว ซึ่งเปนการหลอกลวงและจูงใจใหผูปวยหลงเชื่อ 
และตัดสินใจซื้อไปรับประทานอันมีลักษณะในเชิงพาณิชย ทั้งยังทําการศึกษาวิจัยและ
ทดลองในมนุษยโดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการวิจัยในมนุษย 
อันเปนการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมายวาดวยอาหาร และกฎหมายวาดวยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม จึงเปนกรณีที่ผูถูกกลาวหาในฐานะผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
ไมรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม เม่ือการกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิด 
ที่รายแรงและมีผลกระทบตอสังคม การที่สภาเภสัชกรรมมีมติพักใชใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมของผูถูกกลาวหาเปนเวลา ๒ ป จึงเหมาะสมแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนเภสัชกรและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
รวมทั้งเปนกรรมการบริษัท อ. จํากัด ผูผลิตผลิตภัณฑ วี-๑ วี-๒ วี-๓ และวี-๔ ถูกกลาวหาวา 
ทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ วี-๑ หรือ วี-๑ อิมมูนิเตอร ซ่ึงมีเหตุเชื่อไดวานาจะดําเนินการวิจัย
และพัฒนาไมเปนไปตามมาตรฐานที่ดี รวมทั้งไมมีจริยธรรมในการวิจัยในมนุษยและไดบรรยาย
อวดอางสรรพคุณของผลิตภัณฑดังกลาววาเปนยาแผนปจจุบันเพ่ือใชรักษาโรคเอดสในคนไทย
พรอมทั้งไดจายยาใหผูติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส รับประทานเพื่อเปนการรักษาโดยที่ยังไมได 
มีการพิสูจนสรรพคุณของผลิตภัณฑ ทั้งยังไดมีขอหามวาตองหยุดการรับประทานยาตาน 
เชื้อไวรัสเอดสทุกชนิดที่ไดรับจากสถานบริการรักษาทุกแหงในประเทศไทย อันเปนการกระทําผิดตอ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาแลว  
เห็นวา การกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
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อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  
รวมทั้งเปนการประพฤติผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และขอบังคับ
สภาเภสัชกรรมวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงมีมติใหพักใชใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูฟองคดีเปนเวลา ๒ ป สภานายกพิเศษแหงสภาเภสัชกรรมไดพิจารณา
แลวเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม (ผูถูกฟองคดี) จึงมีคําส่ังพักใชใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูฟองคดีเปนเวลา ๒ ป ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวเปนคําสั่งที่ 
ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  เม่ือพิจารณาจากคําใหการของผูฟองคดีในชั้นสอบสวนประกอบการใหสัมภาษณ
ทางหนังสือพิมพเก่ียวกับผลิตภัณฑ วี-๑ แลวเห็นวา การที่ผูฟองคดีชี้แจงผานสื่อมวลชน 
ทั้งโทรทัศนและหนังสือพิมพวาผลิตภัณฑ วี-๑ สามารถเพิ่มภูมิคุมกันในผูปวยที่ติดเชื้อเอดส
และทําใหผูปวยที่ติดเชื้อเอดสมีสภาพรางกายดีขึ้นจนถึงหายขาดจากการเจ็บปวยโดยไมมี
หลักฐานยืนยันที่ชัดเจน เปนการโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ 
วี-๑ โดยไมมีขอมูลวิชาการที่อยูบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุน หรือการวิจัยอันเปน 
ที่ยอมรับและมีการเผยแพรแลว อันเปนการหลอกลวง และจูงใจใหผูปวยที่ติดเชื้อเอดสและ 
ผูที่เก่ียวของหลงเชื่อและตัดสินใจซ้ือไปรับประทานอันมีลักษณะในเชิงพาณิชย มิใชเปน 
การใหความรูหรือขอเท็จจริงทางวิชาการ การกระทําของผูฟองคดีจึงเปนความผิดตามมาตรา ๔๐๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ ทั้งยังปรากฏวาผูฟองคดีเปนกรรมการบริษัท อ. จํากัด ซ่ึงเปน
ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ วี-๑ การกระทําดังกลาวของผูฟองคดีจึงเปนการโฆษณา
ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือประโยชนทางการคาโดยไมไดรับอนุญาตอันเปนความผิดตามมาตรา ๔๑๒๒ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และการที่ผูฟองคดีไดไปขอเลือดผูปวยที่ติดเชื้อเอดสจากโรงพยาบาล
ราชบุรีและชลบุรีเพ่ือนํามาทําการศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ วี-๑ ในผูปวยของตนเอง 
โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการวิจัยในมนุษย ทั้งยังไดใหผูปวยลงชื่อยินยอม
ที่จะรับประทานผลิตภัณฑดังกลาวโดยมีเง่ือนไขใหผูรับผลิตภัณฑ วี-๑ ตองมีการเจาะเลือด 
กอนรับผลิตภัณฑและหลังจากรับประทานผลิตภัณฑจนครบระยะเวลา การกระทําของผูฟองคดี 
จึงเขาขายเปนการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย ซึ่งเขาขายเปนการประกอบวิชาชีพ 

                                                 
๒๑-๒๒ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๔๐ หามมิใหผู ใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเปนเท็จหรือ 
เปนการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร 
 มาตรา ๔๑ ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ ของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพ หรือส่ิงพิมพอื่น หรือดวยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชนในทางการคา ตองนํา
เสียง ภาพ ภาพยนตร หรือขอความที่จะโฆษณาดังกลาวน้ันใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๑๓ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เวชกรรมซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการวิจัยในมนุษย จึงเปนความผิด 
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง๒๓ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฯ การกระทําของผูฟองคดี 
จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมาย และเมื่อผูฟองคดีเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยพฤติการณของผูฟองคดี 
มีเจตนาที่จะหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบผูปวยที่เปนกลุมคนที่ดอยโอกาสและสิ้นหวังใหหลงเชื่อ
เพ่ือผลประโยชนสวนตน กอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณซ่ึงกระทบกระเทือนตอวงการวิชาชีพ
เภสัชกรรม  อีกทั้ง ไมหยุดพฤติกรรมดังกลาวยังคงผลติและแจกจายผลติภัณฑในลักษณะเดียวกับ
ผลิตภัณฑ วี-๑ อีก การกระทําดังกลาวถือวาผิดขอ ๑๒๔ ขอ ๒๒๕ ขอ ๖๒๖ และขอ ๙๒๗  
ของขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรมฯ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี 
ในฐานะผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไมรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๓๓๒๘ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฯ  ดังน้ัน 
การที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาแลวเห็นวา กรณีของผูฟองคดีเปนการกระทําผิด 
ที่รายแรงและมีผลกระทบตอสังคมจึงมีมติใหพักใชใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของผูฟองคดี
เปนระยะเวลา ๒ ป ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๔)๒๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปน 
การใชดุลพินิจที่ถูกตองเหมาะสมตามขอเท็จจริงและพฤติการณแลว การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่ง
พักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูฟองคดีเปนเวลา ๒ ป จึงเปนคําสั่งที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๖/๒๕๕๕) 
                                                 

๒๓ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ วาพรอมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี 

๒๔-๒๗ ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ขอ ๑ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมยอมดํารงตนใหสมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพตอกฎหมายของ

บานเมือง 
 ขอ ๒ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมยอมไมประพฤติหรือกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ 

แหงวิชาชีพ 
 ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับที่ดีที่สุด 
 ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองไมหลอกลวงหรือใหคํารับรองอันเปนเท็จ หรือใหความเห็นโดยไมสุจริต 

ในเร่ืองใด ๆ ภายใตอํานาจหนาท่ีแกสาธารณชนหรือผูมารับบริการใหหลงเขาใจผิดเพื่อประโยชนของตน 
 
 
 

๒๘-๒๙ พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๓๓ ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับสภาเภสัชกรรม 
 มาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินสองป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 
 
๑๔๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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  การที่เภสัชกรผูถูกกลาวโทษไดทําการโฆษณาผลิตภัณฑอาหารเสริม  
โดยอางวาสามารถบําบัดรักษาหรือปองกันโรคไดโดยไมมีขอมูลวิชาการที่อยูบนพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรสนับสนุนหรือการวิจัยอันเปนที่ยอมรับและมีการเผยแพรแลว อันเปน
การหลอกหลวงและจูงใจใหผูฟงหลงเชื่อและตัดสินใจซื้อไปรับประทาน ซึ่งมีลักษณะ 
ในเชิงพาณิชย มิใชเปนการใหความรูหรือขอเท็จจริงทางวิชาการ กรณีจึงเปนการใช
วิชาชีพเภสัชกรเพื่อสรางความนาเชื่อถือและชักจูงผูฟงใหหลีกเลี่ยงการใชยา 
แผนปจจุบันหันมาใชยาหรืออาหารเสริมที่ ผู ถูกกลาวโทษแนะนํา  จึงเปนกรณีที่ 
ผูถูกกลาวโทษในฐานะผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไมรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
เภสัชกรรมตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเภสัชกรรม เม่ือการกระทําดังกลาวมีลักษณะ
ซ้ําซากหลายครั้งตอเน่ืองเปนระยะเวลานานเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกอใหเกิด
ความเสียหายกับบุคคลจํานวนมาก การที่สภาเภสัชกรรมมีคําสั่งพักใชใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปนเวลา ๑ ป จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีหนังสือถึงนายกสภาเภสัชกรรม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แจงวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยไดตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานแลว พบวา เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๗ บริษัท จ. จํากัด ไดจัดประชุมสัมมนา
ลูกคาของบริษัท ซ่ึงประกอบธุรกิจขายตรง โดยมีผูฟองคดีซ่ึงเปนสมาชิกสภาเภสัชกรรม 
เปนวิทยากรในการประชุม และผูฟองคดีไดโฆษณาผลิตภัณฑยานํ้าสมุนไพรและผลิตภัณฑ
อาหารเสริมโดยวิธีขายตรงโดยไมไดรับอนุญาต และโฆษณาคุณประโยชนอาหารวามีลักษณะ
บําบัดรักษาและปองกันโรค โดยไมมีขอมูลวิชาการที่อยูบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุน
หรือการวิจัยอันเปนที่ยอมรับและมีการเผยแพรแลว  ตอมา คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาแลวเห็นวาการที่ผูฟองคดีไดบรรยายสรรพคุณยานํ้าสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมของบริษัท จ. จํากัด ในลักษณะโออวด หลอกลวงผูฟงใหหลงเชื่อโดยไมมี
หลักฐานทางวิชาการสนับสนุน โดยอาศัยความเปนเภสัชกรและฐานะนักวิชาการมาชักจูงผูฟง
ใหหลงเชื่อ ซ่ึงเปนการกระทําที่ฝาฝนมาตรา  ๘๘  (๑ )  (๒ )  (๘ ) และมาตรา  ๘๘  ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และเปนการกระทําที่ฝาฝนมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑  
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งเปนการฝาฝนขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๖ ขอ ๙ และขอ ๑๓ จึงมี
ความเห็นวาผูฟองคดีกระทําตามขอกลาวโทษจริง  ตอมา สภาเภสัชกรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
จึงมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผูฟองคดีเปนเวลา ๑ ป ผูฟองคดี 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๑๕ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เห็นวา คําสั่งพักใชใบอนุญาตไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๗ ผูฟองคดีไดเปนวิทยากร
บรรยายในการประชุมลูกคาบริษัท จ. จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจขายตรง โดยไดมีการโฆษณา
แนะนําผลิตภัณฑ ไดแก ยานํ้าสมุนไพรและผลิตภัณฑอาหารเสริม โดยใชเคร่ืองขยายเสียง 
และฉายแผนใสประกอบการบรรยาย จากสําเนาการถอดเทปการบรรยายปรากฏเนื้อหาวา  
ผูฟองคดีไดบรรยายสรรพคุณยานํ้าสมุนไพร และมิไดเปนการใหความรูหรือใหขอเท็จจริง 
ทางวิชาการเก่ียวกับเร่ืองการรักษาดูแลสุขภาพตามแนวทางแพทยทางเลือกดวยสมุนไพร  
แตมีลักษณะเปนการโออวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด 
บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักด์ิสิทธิ์หรือหายขาด และมีลักษณะ
อันเปนเท็จหรือเกินความจริง และยังกลาวอางวายาดังกลาวมีสรรพคุณบําบัด บรรเทา รักษา 
หรือปองกันโรคหรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศหามโฆษณา 
ตามมาตรา ๗๗๓๐ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบดวย โรคเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต 
วัณโรค โรคเรื้อน โรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ไต มาม และการบรรยายดังกลาว
มีการใชเคร่ืองขยายเสียงและฉายภาพแผนใส โดยไมปรากฏวาไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ  
การกระทําของผูฟองคดีจึงเปนความผิดตามมาตรา ๘๘ (๑)๓๑ (๒)๓๒ และ (๘)๓๓ ประกอบ 
มาตรา ๘๘ ทวิ๓๔ แหงพระราชบัญญัติยาฯ  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังไดมีการบรรยายสรรพคุณ

                                                 
 ๓๐-๓๓ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 มาตรา ๗๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุโรคหรืออาการของโรคที่หามโฆษณายาวา
สามารถใชบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรคหรืออาการของโรคน้ันได 
 มาตรา ๘๘ การโฆษณาขายยาจะตอง 
 (๑) ไมเปนการโออวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเปนสวนประกอบของยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา 
หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยไดอยางศักด์ิสิทธิ์หรือหายขาด หรือใชถอยคําอื่นใดที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 
 (๒) ไมแสดงสรรพคุณยาอันเปนเท็จหรือเกินความจริง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๘) ไมแสดงสรรพคุณยาวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกันโรค หรืออาการของโรคท่ีรัฐมนตรี
ประกาศตามมาตรา ๗๗ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๔ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๘๘ ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง  เคร่ืองขยายเสียง วิทยุโทรทัศน  ทางฉายภาพ 
หรือภาพยนตร  หรือทางส่ิงพิมพจะตอง 
 (๑) ไดรับอนุมัติขอความ เสียง หรือภาพที่ใชในการโฆษณาจากผูอนุญาต 
 (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนด 



 
 
๑๔๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผลิตภัณฑอาหารเสริม ซ่ึงคําบรรยายของผูฟองคดีมีลักษณะเปนการโฆษณาคุณประโยชน 
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารวาสามารถบําบัดรักษาหรือปองกันโรคได โดยไมมีขอมูลวิชาการ
ที่อยูบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนหรือการวิจัยอันเปนที่ยอมรับและมีการเผยแพรแลว 
อันเปนการหลอกหลวงและจูงใจใหผูฟงหลงเช่ือและตัดสินใจซื้อไปรับประทาน ซ่ึงมีลักษณะ 
ในเชิงพาณิชย มิใชเปนการใหความรูหรือขอเท็จจริงทางวิชาการ การกระทําของผูฟองคดี 
จึงเปนความผิดตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติอาหารฯ ทั้งยังเปนการโฆษณาคุณประโยชน 
คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารเพื่อประโยชนในทางการคาทางเครื่องขยายเสียงโดยไมไดรับ
อนุญาต อันเปนความผิดตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และเม่ือผูฟองคดีเปน 
ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กรณีจึงเปนการใชวิชาชีพเภสัชกรเพ่ือสรางความนาเชื่อถือและชักจูงผูฟงใหหลีกเลี่ยงการใช 
ยาแผนปจจุบันหันมาใชยาหรืออาหารเสริมที่ผูฟองคดีแนะนํา การกระทําดังกลาวของผูฟองคดี
จึงถือวาผิดขอบังคับสภาเภสัชกรรม วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ขอ ๑ ขอ ๒ 
ขอ ๖ ขอ ๙ และขอ ๑๓ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีในฐานะผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไมรักษา
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กําหนดไวในขอบังคับสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๓๓ 
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฯ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดพิจารณาจากพฤติการณ
และขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนแลวมีความเห็นวา ผูฟองคดีกระทําผิดตามขอกลาวโทษจริง 
การกระทําดังกลาวเชื่อไดวามีลักษณะซ้ําซากหลายคร้ังตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน เกิดขึ้น 
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กอใหเกิดความเสียหายเก่ียวของกับบุคคลจํานวนมาก จึงมีมติใหพักใช
ใบอนุญาตผูฟองคดีเปนเวลา ๑ ป จึงเปนการใชดุลพินิจที่ถูกตองเหมาะสมตามขอเท็จจริงและ
พฤติการณแลว  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผูฟองคดีเปนเวลา ๑ ป จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๙/๒๕๕๕) 

 

  การที่กรรมการคนหน่ึงในคณะกรรมการเภสัชกรรมเปนกรรมการของบริษัท
ที่ย่ืนหนังสือรองเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของเภสัชกร กรรมการคนน้ัน
รวมถึงคูสมรสยอมไมอาจพิจารณาเรื่องรองเรียนน้ันได เน่ืองจากเปนกรณีที่มีสภาพ
รายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง กรรมการผูน้ันจึงตองหยุด
การพิจารณาเรื่องไวกอนและแจงใหประธานกรรมการทราบ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑) 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อใหคณะกรรมการ 
มีมติวากรรมการผูน้ันมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่รองเรียนน้ัน



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๑๗ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หรือไม ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แมคูกรณีจะมิได 
รองคัดคานก็ตาม  
  สรุปขอเท็จจริง 
  บริษัท ส. จํากัด เจาของผลิตภัณฑ Cef-4 ไดมีหนังสือรองเรียนตอสภาเภสัชกรรม 
(ผูถูกฟองคดี) เก่ียวกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูฟองคดีซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม และเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย 
ประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วารายงานผลการวิจัยคุณสมบัติยาของผูฟองคดี 
ที่รับจางบริษัท ก. จํากัด ไดเผยแพรออกสูกลุมแพทยและเภสัชกร กอใหเกิดความเสียหาย
ทางการคาแกบริษัทฯ และสรางความสับสนแกผูอาน เพ่ือความเปนธรรมและความชัดเจน 
ในการประกอบวิชาชีพ บริษัทฯ จึงรองเรียนใหมีการตรวจสอบเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของผูฟองคดี คณะอนุกรรมการไดสอบสวนแลวมีความเห็นเปน ๒ ฝาย ฝายละ ๒ คน จึงมีมติ
ใหเสนอความเห็นของทั้ง ๒ ฝาย เพ่ือใหผูถูกฟองคดีวินิจฉัยตอไป ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดมีมติ 
เม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ วาผิดจรรยาบรรณ ๑๘ เสียง ไมออกเสียง ๓ เสียง และใหลงโทษ
พักใชใบอนุญาตเปนระยะเวลา ๒ เดือน ผูถูกฟองคดีจึงเสนอผลการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผูฟองคดีตอสภานายกพิเศษพิจารณาใหความเห็นชอบ ซ่ึงสภานายกพิเศษไดพิจารณาแลว 
มีหนังสือแจงความเห็นตอผูถูกฟองคดีวา ใหผูถูกฟองคดีพิจารณาทบทวนมติใหม ผูถูกฟองคดี
ไดประชุมเม่ือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีมติยืนยันตามมติเดิม และไดเสนอสภานายกพิเศษ
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบอีกคร้ัง ซ่ึงสภานายกพิเศษไดพิจารณาแลวมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดี
พิจารณาทบทวนเพื่อความเปนธรรมแกผูฟองคดีตามขอเท็จจริงที่เปลี่ยนไป ผูถูกฟองคดีจึงได
ประชุมเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ แลวมีมติเห็นชอบยืนยันตามมติเดิม เม่ือไดรับความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษแลว ผูถูกฟองคดีจึงไดออกคําส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
ผูฟองคดีเปนเวลา ๒ เดือน ผูฟองคดีไมเห็นพองดวยจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาว 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ กรณี
จรรยาบรรณของผูฟองคดี มติที่ประชุมเห็นดวยใหมีการยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการ
สภาเภสัชกรรมวาระที่ ๓ สงเรื่องใหสภานายกพิเศษพิจารณาตอไป ในการประชุมคร้ังน้ี  
ภญ.รศ.ดร. ฉ. เปนกรรมการเขารวมประชุม ภก.รศ.ดร. ส. นายกเภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย 
ลาประชุม คร้ังตอมาในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ 
มี ภก.รศ.ดร. ส. และ ภญ.รศ.ดร. ฉ. ภรรยา เปนกรรมการเขารวมประชุม พิจารณาขอทวงติง
จากสภานายกพิเศษ เม่ือพิจารณาจากหลักฐานหนังสือรับรองบริษัท ส. จํากัด ปรากฏวา 



 
 
๑๔๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มี ภก.รศ.ดร. ส. เปนกรรมการบริษัทตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๕๐ อันเปนวันที่สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ไดออกหนังสือรับรอง ซ่ึงในระยะเวลาดังกลาว กรรมการและภรรยาซึ่งเปน 
ผูมีสวนไดเสียไดเขารวมประชุม  อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีไดชี้แจงยอมรับวา ภญ.รศ.ดร. ฉ. เปนภรรยา
ของ ภก.รศ.ดร. ส. ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมที่ผานมารวมถึงการประชุม
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูถูกฟองคดีไมทราบวา ภก.รศ.ดร. ส. 
มีความเกี่ยวของหรือสัมพันธใด ๆ กับบริษัทผูรองเรียน และในการประชุมทุกคร้ังเพ่ือมีมติ
เก่ียวกับผูฟองคดีไมเคยมีผูใดคัดคาน เม่ือการพิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผูฟองคดีเปนการใชอํานาจทางปกครองของผูถูกฟองคดี แมคูกรณีจะมิไดรองคัดคานวา
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองมีสภาพรายแรงอันอาจทําให 
การพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง แตเม่ือกรรมการที่เขารวมประชุมกรณีดังกลาวเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณา 
ทางปกครองไมเปนกลาง จึงไมอาจทําการพิจารณาทางปกครองได ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง๓๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง กรรมการผูน้ันมิไดหยุด
การพิจารณาเรื่องไวกอนและแจงใหประธานกรรมการทราบ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เพ่ือใหคณะกรรมการมีมติวากรรมการผูน้ันมีอํานาจในการพิจารณา
ทางปกครองในเรื่องที่รองเรียนนั้นหรือไม ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ประกอบกับการพิจารณาเร่ืองรองเรียนดังกลาวไมใชเรื่องจําเปนเรงดวนตามมาตรา ๑๘๓๖ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงรับฟงไดวาการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่รองเรียนผูฟองคดี 
                                                 
 ๓๕-๓๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการ 
ผูน้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันไมได 
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการดังน้ี 
 (๑) ถาผูน้ันเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูน้ันหยุดการพิจารณาเร่ืองไวกอนและแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตน
ข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณี 
 (๒) ถามีคูกรณีคัดคานวาผู น้ันมีเหตุดังกลาว หากผูน้ันเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคานน้ัน ผู น้ันจะทํา 
การพิจารณาเร่ืองตอไปก็ไดแตตองแจงใหผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แลวแตกรณ ี
 (๓) ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ันหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผูน้ันเปนกรรมการอยู 
มีคําส่ังหรือมีมติโดยไมชักชา แลวแตกรณีวาผูน้ันมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันหรือไม 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน หากปลอยให
ลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได หรือไมมีเจาหนาที่อื่นปฏิบัติหนาท่ี
แทนผูน้ันได 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๑๙ 

    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนการพิจารณาทางปกครองที่ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ที่กําหนดไวสําหรับการกระทําน้ัน เปนผลใหคําส่ังทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่สั่งพักใช
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผูฟองคดีเปนเวลา ๒ เดือน ไมชอบดวยกฎหมาย 
เม่ือคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายแลว ศาลปกครองสูงสุดไมจําตองวินิจฉัยวา
พฤติการณของผูฟองคดีตามที่ถูกรองเรียนเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
เภสัชกรรมหรือไม  พิพากษาเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๘๖๖/๒๕๕๕) 
 

๓. องคกรวิชาชีพดานวิศวกรรม 
 

๓.๑ การขอรับใบอนุญาต 

 

 ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
เทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหผูที่เขารับการศึกษา 
กอนปการศึกษา ๒๕๔๔ มีสิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ตามขอบังคับที่ออกโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  
พ.ศ. ๒๕๐๕ เม่ือผูฟองคดีเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๑ สภาวิศวกรจึงตองพิจารณา
ออกใบอนุญาตแกผูฟองคดี  ตามหลักเกณฑที่ขอบังคับคณะกรรมการควบคุม 
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  (ก .ว . )  วาดวยการรับรองหลักสูตรการศึกษา 
และสถานศึกษาและการเทียบปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพการชางเปนคุณวุฒิ
ในวิชาชีพวิศวกรรม  พ .ศ .  ๒๕๔๐  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ .ศ .  ๒๕๔๐  
และขอบังคับ ก.ว. วาดวยหลักเกณฑการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๐  กําหนด  ดังน้ัน ประกาศของสภาวิศวกร  
เร่ือง การขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ลงวันที่  
๑๕  มกราคม  ๒๕๔๕  และมติของสภาวิศวกรเม่ือวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  
ที่ใหปลดคําวา  คุณวุฒิเทียบออกและกําหนดจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชเปนเกณฑ 
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ใหม โดยใหมีผลยอนหลังเปนโทษกับผูฟองคดี อันเปน
การจํากัดสิทธิของผูฟองคดีที่จะไดรับใบอนุญาตที่มีอยูกอนแลวอยางไมเปนธรรม  
จึงเปนประกาศและมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

 



 
 
๑๔๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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 โดยที่ ก.ว. ไดมีมติผอนผันใหผูเขารับการศึกษาคุณวุฒิเทียบในปการศึกษา 
๒๕๔๑ สามารถขอรับใบอนุญาตฯ ได โดยไมตองทดสอบความรูประเภทภาคีวิศวกร   อีกทั้ง 
สภาวิศวกรไดใหการรับรองหลักสูตรการศึกษาปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีโยธา ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปนคุณวุฒิเทียบใหแกสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือแลว  ฉะน้ัน เม่ือผูฟองคดีไดศึกษาในหลักสูตร
ดังกลาว โดยมีหนวยกิตครบถวนตามที่ขอบังคับที่ใชบังคับอยูในขณะน้ันกําหนด ผูฟองคดี
ยอมเปนผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตโดยไมตองทดสอบความรู การที่สภาวิศวกรมีคําสั่ง 
ไมออกใบอนุญาตฯ ใหแกผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 
 สภาวิศวกร (ผูถูกฟองคดี) มีมติในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ ใหปลด 

คําวา “คุณวุฒิเทียบ” ออก และเปลี่ยนแปลงหนวยกิตเพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ซ่ึงตอมาไดมีการออกประกาศ
ของผูถูกฟองคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ โดยอาศัยมติที่ประชุมดังกลาว เปนเหตุใหผูที่มีจํานวนหนวยกิต 
ไมตรงตามประกาศของผูถูกฟองคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ จะตองผานการทดสอบความรูประเภทภาคี
วิศวกรกอน โดยประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับผูที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ตั้งแตวันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๕ เปนตนไป ประกาศดังกลาวสงผลใหผูฟองคดีซ่ึงเขารับการศึกษาในหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (อส.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ ปการศึกษา ๒๕๔๑ และสําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตฯ ตอผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ไดรับการปฏิเสธการออกใบอนุญาตฯ 
จากผูถูกฟองคดี โดยใหเหตุผลวาผูฟองคดีมีจํานวนหนวยกิตไมตรงตามประกาศของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๔/๒๕๔๕ ผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีมีหนวยกิตตรงตามหลักเกณฑที่ ก.ว. เคยมีมติรับรอง
คุณวุฒิเทียบของผูฟองคดีใหไดรับใบอนุญาตฯ แตเม่ือพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
มีผลใชบังคับ และผูถูกฟองคดีไดมีประกาศ ที่ ๔/๒๕๔๕ ทําใหผูฟองคดีมีจํานวนหนวยกิต 
ไมครบถวนตามที่ประกาศดังกลาวกําหนด จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
เพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ และใหผูถูกฟองคดีออกใบอนุญาตฯ ใหผูฟองคดี 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดกําหนดหลักสูตร อส.บ .  

ใหเปนไปตามขอบังคับ ก.ว. วาดวยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา และ 
การเทียบปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพการชางเปนคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูฟองคดีจึงเชื่อโดยสุจริตวา หากตนสําเร็จ
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การศึกษาจากหลักสูตรดังกลาว ก.ว. จะรับรองหลักสูตรใหกับผูฟองคดี และเม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดมีมติรับรองหลักสูตรดังกลาว ประกอบกับขอบังคับสภาวิศวกรวาดวย
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  
พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหผูที่เขารับการศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๔๔ มีสิทธิในการขอรับใบอนุญาต 
ตามขอบังคับที่ออกโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ผูถูกฟองคดีจึงตอง
พิจารณาออกใบอนุญาตใหกับผูฟองคดีซ่ึงเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๑ ตามหลักเกณฑ 
ของขอบังคับ ก.ว. วาดวยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐  
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอบังคับ ก.ว. วาดวยหลักเกณฑการออก
ใบอนุญาตฯ เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังนั้น 
มติในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ ที่ใหปลดคําวา “คุณวุฒิเทียบ” ออกและกําหนด
จํานวนหนวยกิตเพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ใหม จึงเปนมติที่ไมสอดคลองกับ
ขอบังคับ ก.ว. วาดวยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอบังคับ ก.ว. วาดวยหลักเกณฑการออกใบอนุญาตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งยังเปนการจํากัดสิทธิของผูฟองคดีที่จะไดรับใบอนุญาตฯ ที่มีอยูกอนแลว 
อยางไมเปนธรรมโดยที่ไมมีกฎหมายบัญญัติใหผูถูกฟองคดีมีอํานาจออกประกาศมาใชบังคับ
ยอนหลังในทางที่เปนโทษกับผูฟองคดีไดแตอยางใด และแมแนวทางใหมในการสงเสริมและ 
ดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีเหตุผล 
เพ่ือประโยชนสาธารณะก็ตาม แตผูถูกฟองคดีก็ไมอาจกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ที่มีผลบังคับใช
ยอนหลังในทางที่เปนโทษกับผูฟองคดีซ่ึงมีสิทธิอันชอบธรรมอยูแลวใหตองรับภาระเพิ่มขึ้นได 
เพราะหากปลอยใหผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง
หรือใหดําเนินกิจการทางปกครองกระทําการใด ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพ
ของเอกชนไดโดยไมมีขอจํากัด ยอมอาจทําใหเกิดการใชอํานาจตามอําเภอใจ  ดังน้ัน ประกาศ
ของผูถูกฟองคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ และมติของผูถูกฟองคดีในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๔๔ ที่ใหมีผล
ยอนหลังเปนโทษกับผูฟองคดี จึงเปนประกาศและมติที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเมื่อ ก.ว. ไดมี
มติในการประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๔๑ ผอนผันใหผูจบการศึกษาหลักสูตรอ่ืนที่เขาศึกษากอน 
ปการศึกษา ๒๕๔๑ สามารถขอรับใบอนุญาตไดโดยถือวาไดรับการศึกษาจากหลักสูตรที่ ก.ว. 
เคยเทียบวิชาที่เรียนตามหลักสูตรไวแลวกอนประกาศใชขอบังคับ ก.ว. วาดวยการรับรอง
หลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และมติในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๔๒ กําหนดใหปริญญาที่ ก.ว. อนุมัติเปนคุณวุฒิเทียบทั้งหมด
ตองเขารับการทดสอบความรูประเภทภาคีวิศวกร ตั้งแตผูเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๓  
เปนตนไป ประกอบกับผูถูกฟองคดีไดใหการรับรองหลักสูตร อส.บ. ปการศึกษา ๒๕๔๑  
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เปนคุณวุฒิเทียบใหแกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซ่ึงผูฟองคดีไดศึกษา 
ในหลักสูตรดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ ก.ว. วาดวยการรับรอง
หลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และขอบังคับ ก.ว. วาดวยหลักเกณฑการออกใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงเปน 
ผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตโดยไมตองทดสอบความรูประเภทภาคีวิศวกรตามที่ ก.ว. ผอนผันให 
การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตฯ ใหกับผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
พิพากษาเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ และประกาศ
ของผูถูกฟองคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ และเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมออกใบอนุญาตฯ ใหแก 
ผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีพิจารณาออกใบอนุญาตใหผูฟองคดีตามที่กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับที่ เ ก่ียวของกําหนดไว โดยไมตองทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกร (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๑๐๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๖๗/๒๕๕๖ และท่ี อ.๘๙๒- 
๘๙๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

๓.๒ การกลาวหาหรือกลาวโทษ 
 

 ๓.๒.๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาต 

 

  การที่บุคคลใดจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองเปนบุคคล 
ที่ไดรับอนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนด อันเปนการจํากัดการประกอบวิชาชีพโดยกฎหมาย
เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนมิใหถูกลวงละเมิด กรณีจึงไมอาจอางสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง 
ไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวได 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ระดับสามัญวิศวกร ในระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ไดมีการกอสรางหางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาถนนพระราม ๒ โดยมีบริษัท ค. จํากัด (มหาชน)  
เปนผูรับเหมากอสราง ในการกอสรางดังกลาวไดเกิดกรณีพิพาท โดยนาย ส. เจาของอาคารพาณิชย
จํานวน ๕๙ คูหา ซ่ึงอยูใกลกับบริเวณที่มีการกอสราง ไดฟองบริษัท ค. จํากัด (มหาชน) 
ใหรับผิดในความชํารุดเสียหายของอาคารพาณิชยจํานวน ๕๙ คูหา อันเน่ืองมาจากการกอสราง
หางสรรพสินคาดังกลาว หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดรับจางจากนาย ส. เพ่ือทําการตรวจสอบและ
วิเคราะหสภาพความเสียหายของอาคาร และจัดทํารายงานโดยอางอิงหลักวิชาการทางวิศวกรรม
เพ่ือที่นาย ส. จะไดนําไปประกอบการเจรจากับฝายกอสรางใหรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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ผูฟองคดีจึงไดจัดทํารายงานการศึกษารายละเอียดความเสียหายของอาคารพาณิชยดังกลาว 
และมอบใหแกนาย ส. โดยในรายงานฉบับดังกลาว มีเน้ือหาโดยสรุปวา ความเสียหายของอาคาร
เปนผลมาจากการกอสรางหางสรรพสินคาเซ็นทรัลฯ รวมถึงสาเหตุและวิธีปองกันความเสียหายกับ
อาคารขางเคียง  ตอมา บริษัท ค. จํากัด (มหาชน) ไดทําหนังสือรองเรียนตอสภาวิศวกร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ขอใหตรวจสอบสถานภาพวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของผูฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลวเห็นวา ในรายงาน
การศึกษารายละเอียดความเสียหายอาคารพาณิชยจํานวน ๕๙ คูหา ที่ผูฟองคดีเปนผูจัดทําน้ัน 
เปนการนําขอมูลมาจากผูวาจางบางสวนที่มีลักษณะเปนคําบอกเลามาประกอบกับทฤษฎี 
ทางวิชาการในการจัดทํารายงานดังกลาว โดยมิไดทําการวิเคราะห สํารวจหรือตรวจสอบดวยตนเอง 
อันเปนการขัดตอการประกอบวิชาชีพของวิศวกร อีกทั้ง ทายรายงานการศึกษา ผูฟองคดีไดสรุปถึง
สาเหตุและวิธีการปองกันความเสียหายกับอาคารขางเคียง ซ่ึงมีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษา 
ในสาขาวิศวกรรมโยธาตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเปนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เกินความสามารถที่ผูฟองคดีในฐานะวิศวกรผูไดรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรจะกระทําได  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของผูฟองคดีโดยมีกําหนดระยะเวลา ๑ ป นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดวินิจฉัยยืนตาม 
คําวินิจฉัยชี้ขาดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และไดออกคําส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูฟองคดีโดยมีกําหนดระยะเวลา ๑ ป ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งและคําวินิจฉัย
อุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสอง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 การท่ีบุคคลใดจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองเปนบุคคลท่ีไดรับอนุญาต
ตามที่กฎหมายกําหนด เม่ืองานที่พิพาทมีลักษณะเปนงานใหคําปรึกษา ซ่ึงหมายถึงการให
ขอแนะนํา และหรือการตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานในลักษณะวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะในงาน
พิจารณาตรวจสอบและงานวางโครงการกอสรางซึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกอบกับกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว กําหนดวาผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกรเทาน้ันที่สามารถ
กระทําได เม่ือผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับสามัญวิศวกร โดยมิไดรับใบอนุญาตในระดับวุฒิวิศวกร และการที่นาย ส. วาจางผูฟองคดี
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ใหทํางานพิพาท เน่ืองจากเขาใจวาผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตใหสามารถทํางานในการที่จางได 
เม่ือการประกอบวิชาชีพของผูฟองคดีถูกจํากัดโดยกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชน 
มิใหถูกลวงละเมิด ผูฟองคดีจึงไมอาจอางสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ 
การประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพ่ือหลีกเลี่ยง 
ที่จะไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวได เม่ือผูฟองคดีระบุถึงวิธีการกอสรางฐานรากและวิธีการ
กอสรางอาคารจอดรถใตดินของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลฯ ซ่ึงถือเปนการกระทําที่เกินความสามารถ
ที่ผูฟองคดีในฐานะผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับสามัญวิศวกร จะกระทําได การกระทําในสวนดังกลาวจึงขัดตอขอ ๓ (๗)๓๗ ของขอบังคับ
สภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
อันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และเม่ือพิจารณาขอเท็จจริง 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ นํามาวินิจฉัย โดยเฉพาะขอเท็จจริงตามรายงาน
การศึกษารายละเอียดความเสียหายของอาคารพาณิชยจํานวน ๕๙ คูหา โดยมีผูฟองคดี 
เปนผูจัดทําน้ัน เปนการนําขอมูลมาจากนาย ส. ผูวาจางบางสวน ที่มีลักษณะเปนคําบอกเลามา
ประกอบกับทฤษฎีทางวิชาการในการจัดทํารายงานดังกลาว โดยมิไดทําการวิเคราะห สํารวจ  
หรือตรวจสอบดวยตนเอง อันเปนการขัดตอการประกอบวิชาชีพของวิศวกร ตัวอยางเชน  
“...การถอนชีทไพลกันดินทั้งหมดออกจากพื้นดินโดยใชแรงส่ันสะเทือนความแรงสูง ทําใหเกิด
การทรุดตัวเพ่ิมขึ้นอีกจํานวนมากถึงกวา ๖๐ เซนติเมตร ภายในระยะเวลาเพียงแค ๑ ถึง ๒ วัน 
เทาน้ัน...” ซ่ึงเปนการใหความเห็นที่ขัดตอความเปนจริงทางหลักปฏิบัติและวิชาการดานวิศวกรรม 
เ น่ืองจากหากเปนดังเชนความเห็นของผูฟองคดีแลว ความเสียหายก็ยอมเกิดขึ้นกับ 
อาคารพาณิชยจํานวน ๕๙ คูหา ดังกลาวมากกวาที่ปรากฏตามขอเท็จจริง และอาคารตองทรุดตัว
เรื่อยมาตลอดจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ ลักษณะการถอนชีทไพลไมไดสงผลใหอาคารทรุดตัวเทากัน
หมดทั้งโครงการ แตอาจสงผลตอตัวอาคารที่อยูใกลกับบริเวณที่ถอนชีทไพลใหเกิดการทรุดตัวได 
โดยตองดูลักษณะการเคลื่อนตัวหรือการสั่นสะเทือนวามากนอยเพียงใด หากอยูในเกณฑ
มาตรฐานแลว ก็ไมสงผลกระทบตอโครงสรางอาคารขางเคียงแตอยางใด ซ่ึงผูฟองคดีไมโตแยงวา 
คําวินิจฉัยชี้ขาดคดีดังกลาวไมถูกตองในทางวิชาการอยางไร เพียงแตอางวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

                                                 
 ๓๗ ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียแกเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๓ ใหกําหนดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) ไมประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทําได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ยังไมไดไตสวนพยานฝายผูฟองคดี  อยางไรก็ตาม พยานบุคคลดังกลาวไมสามารถสืบหักลาง
พยานเอกสารที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถือวาเปนสาระสําคัญในการนํามาวินิจฉัยวา ผูฟองคดีกระทําการ
ขัดตอจรรยาบรรณวิชาชีพได  ดังนั้น คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําวินิจฉัยอุทธรณของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๐/๒๕๕๘) 

 

 ๓.๒.๒ คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

  การคํานวณโครงสรางและออกแบบปายโฆษณาเปนวิ ธีการ 
ทางเทคนิคเฉพาะในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูประกอบวิชาชีพจึงตองดําเนินการ 
ดวยความรอบคอบ ถูกตองตามหลักวิชาการ และยอมคาดการณไดวาหากดําเนินการ
โดยไมถูกตอง จะกอใหเกิดความไมปลอดภัยและความเสียหายตอบุคคลอ่ืนได  ดังน้ัน 
การที่ ผูฟองคดีคํานวณโครงสรางและออกแบบปายโฆษณาโดยไม ถูกตองตาม 
หลักวิชาการและไมถูกตองตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
เปนเหตุใหปายโฆษณาดังกลาวลมทับบานเสียหายท้ังหลังและมีผูเสียชีวิต จึงเปน 
การปฏิบัติงานที่ไดรับทําโดยไมถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการตามที่กําหนดไวใน 
ขอ  ๓  (๒)  ของขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  สรุปขอเท็จจริง 

  เม่ือวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๔ ไดเกิดเหตุลมพายุพัดปายโฆษณาโครงเหล็ก
ขนาดสูง ๒๗ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลมทับบานไมมีเลขที่ หมู ๙ ตําบลเชียงรากนอย อําเภอ 
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต ๓ คน เม่ือพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแลว ไดรายงาน
ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) วา ปายโฆษณาดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากนอยเปนผูออกใบอนุญาต โดยมีผูฟองคดีเปนวิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณโครงสราง ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงสงเรื่องใหคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
จรรยาบรรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไตสวนขอเท็จจริง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีความเห็นวารายการ
คํานวณที่ผูฟองคดีออกแบบและคํานวณฐานรากไมสามารถรับนํ้าหนักภายใตการกระทําของ
แรงลมที่กําหนดในกฎหมายควบคุมอาคาร เปนการคํานวณโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมมี
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ความชัดเจนและไมทําการตรวจสอบใหรอบคอบ ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ไมสมควร ถึงแมจะนําแบบ
ไปกอสรางปายโฆษณาไวที่ความสูง ๒๘ เมตร ก็ไมสามารถจะรับแรงลมได และการลงนามของ
ผูฟองคดีในหนังสือรับรองประกอบคําขออนุญาตกอสรางไมระบุสถานที่กอสราง ถือเปนการขาด
ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ อีกทั้ง ความบกพรองในการประกอบวิชาชีพคร้ังน้ีเปนเหตุใหมี
ผูเสียชีวิต ๓ คน การกระทําดังกลาวไมเปนไปตามหลักปฏิบัติและวิชาการ เห็นควรเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นชอบกับรายงาน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และมีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาว แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติยืนตามคําวินิจฉัยของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีเห็นวา คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูฟองคดี และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ยืนตาม 
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ดังกลาว 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 

  คดีน้ีผูฟองคดีฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูฟองคดี เม่ือพนระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แตยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ยืนตามคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาการฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวแลว คดีจึงมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยเพียงวา  
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชอบดวยกฎหมายหรือไม เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
ในการพิจารณาอุทธรณน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดพิจารณาขอเท็จจริงตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มอบหมายใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมในประเด็นที่ผูฟองคดีไดอุทธรณ 
และไดพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนการไตสวน และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว 
รับฟงไดวา ฐานรากของปายโฆษณาไมสามารถรับนํ้าหนักไดเน่ืองจากนํ้าหนักที่ถายลงฐานราก
มีขนาดเทากับ ๓๒.๕ ตัน แตผูฟองคดีออกแบบใหรับแรงกดไดเพียง ๗ ตัน ในขณะเดียวกัน 
แรงดึงที่ฐานรากเทากับ ๓๑.๗ ตัน ซ่ึงในทางทฤษฎีการออกแบบฐานรากรับแรงดึงจะตอง
ออกแบบนํ้าหนักเทากับสองเทาของแรงกดโดยจะตองออกแบบฐานรากใหรับนํ้าหนักได ๖๓.๔ ตัน 
จึงจะสามารถรับแรงดึง ๓๑.๗ ตัน การที่ผูฟองคดีออกแบบฐานรากใหรับแรงกดไวเพียง ๗ ตัน 
จึงไมถูกตองตามหลักวิชาการ แมจะนําแบบกอสรางน้ีไปดําเนินการกอสราง ณ สถานที่ใด  
ก็ไมสามารถตานทานแรงลมตามกฎหมายควบคุมอาคารได และเม่ือพิจารณารูปถายบริเวณ 
ที่เกิดเหตุแลว เห็นวา ปายโฆษณาลมลงโดยฐานรากถูกถอนขึ้นทั้งฐาน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีมติ



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๔๒๗ 
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ยืนตามคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของผูฟองคดี เม่ือพิจารณาถึงขอเท็จจริงดังกลาวแลว เห็นวา การพิจารณาอุทธรณไดนําหลักการ
ในทางวิชาการมาประกอบการพิจารณา เม่ือการคํานวณโครงสรางและออกแบบปายโฆษณา
ของผูฟองคดีไมถูกตองตามหลักวิชาการและไมถูกตองตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ควบคุมอาคาร ซ่ึงการคํานวณโครงสรางและออกแบบปายโฆษณาเปนวิธีการทางเทคนิคเฉพาะ 
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูฟองคดีจะตองดําเนินการโดยความรอบคอบ ถูกตองตามหลักวิชาการ 
และผูฟองคดียอมคาดการณไดวา หากดําเนินการโดยไมถูกตอง จะกอใหเกิดความไมปลอดภัย 
และความเสียหายตอบุคคลอ่ืนได การกระทําของผูฟองคดีจึงเปนการปฏิบัติงานที่ไดรับทํา 
โดยไมถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการตามที่ กําหนดไวในขอ ๓ (๒)๓๘ ของขอบังคับ 
สภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และโดยที่แบบแปลน 
ของปายและรายการที่ใชประกอบคําขออนุญาตกอสราง ปรากฏลายมือชื่อของผูฟองคดี 
เปนผูคํานวณโครงสรางและออกแบบ รวมทั้งผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อเปนผูคํานวณโครงสราง
และออกแบบในหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ผูฟองคดีจึงตองผูกพันตาม
เอกสารที่ตนลงลายมือชื่อ ขออางของผูฟองคดีที่วาผูฟองคดีไมมีสวนเกี่ยวของกับการกอสราง
ปายโฆษณาดังกลาวจึงไมอาจรับฟงได  ดังน้ัน คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ มีมติยืนตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔/๒๕๕๗) 

 

๔. องคกรวิชาชีพดานการบัญชี 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

                                                 
 ๓๘ ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๓ ใหกําหนดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ตองปฏิบัติงานที่ไดรับทําอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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๕. องคกรวิชาชีพดานสถาปตยกรรม 
 

 จรรยาบรรณซึ่งผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตองยึดถือปฏิบัติ 
ตามขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ แบงเปน ๔ หมวด คือ จรรยาบรรณตอสาธารณะ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอผูวาจาง และจรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชีพ  ดังน้ัน การที่สถาปนิก 
ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมลงชื่อในหนังสือรับรองและ
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน เพื่อเปนหลักฐานประกอบคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร ซึ่งถือไดวาสถาปนิกผูน้ันไดยอมรับเปนผูควบคุมงานกอสรางอาคาร 
ที่ขออนุญาต  แมไมมีหลักฐานโดยชัดแจงวาผูย่ืนคําขออนุญาตไดวาจางใหสถาปนิกผูน้ัน
ควบคุมการกอสรางอาคาร สถาปนิกผูน้ันจึงไมมีหนาที่ที่ตองยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ตอผูวาจางก็ตาม แตก็ตองยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณตอสาธารณะและจรรยาบรรณ
ตอวิชาชีพของตนตอผูย่ืนคําขออนุญาตดวย สภาสถาปนิกจึงตองพิจารณาพฤติกรรม
ของผูถูกกลาวหาวามีการกระทําผิดจรรยาบรรณกรณีหลังดวยหรือไม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดกอสรางบานบนที่ดินที่ซ้ือมาจากโครงการ โดยมีนาย ธ. สถาปนิกประจํา
โครงการเปนผูควบคุมงานกอสราง ปรากฏวาการกอสรางเกิดปญหาหลายประการ ซ่ึงผูฟองคดี
เห็นวา เปนเพราะนาย ธ. ปฏิบัติหนาที่บกพรองในการควบคุมงานกอสราง จึงทําใหบานของ 
ผูฟองคดีมีปญหาดังกลาว ผูฟองคดีจึงรองเรียนไปยังสภาสถาปนิก (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  ตอมา 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีคําวินิจฉัยวานาย ธ. มิได
กระทําการอันเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ผูฟองคดีเห็นวา
คําวินิจฉัยดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 ตามขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๘ (๖) (ซ) แหงพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กําหนดจรรยาบรรณซึ่งผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตองยึดถือปฏิบัติไวเปน ๔ หมวด
ดวยกัน คือ จรรยาบรรณตอสาธารณะ จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูวาจาง และ
จรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชีพ เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวาผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง
อาคารที่พักอาศัยตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยระบุวานาย ธ. เปนผูควบคุมงาน และนาย ธ.  
ซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลัก ลงชื่อ 
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ในหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม กับหนังสือแสดงความยินยอม 
ของผูควบคุมงาน รับเปนผูควบคุมการกอสรางอาคารหลังดังกลาว เปนหลักฐานประกอบคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคารของผูฟองคดี แมภายหลังที่ผูฟองคดีไดรับใบอนุญาตใหกอสรางอาคารแลว
ไดวาจางบุคคลอ่ืนมาทําการกอสรางโดยมิไดมีหลักฐานโดยชัดแจงวาไดวาจางนาย ธ.  
ใหควบคุมงานกอสรางบานพักของผูฟองคดีดวยก็ตาม แตก็ถือไดวานาย ธ. ยอมรับเปนผูควบคุม
งานกอสรางอาคารบานพักที่พิพาทแลว  ดังนั้น ในความสัมพันธระหวางนาย ธ. กับผูฟองคดี  
แมนาย ธ. ไมมีหนาที่ที่ตองยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมที่พึงมีตอผูวาจางอยางเครงครัดก็ตาม แตก็ตองยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณตอสาธารณะ
และจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนตอผูฟองคดีดวย  ทั้งนี้ ตามขอ ๖๓๙ ของขอบังคับสภาสถาปนิก 
วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมฯ เม่ือผูฟองคดีเห็นวาความชํารุดบกพรอง
ของอาคารดังกลาวเปนความบกพรองของนาย ธ. จึงรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหลงโทษ
นาย ธ.  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา เม่ือผูฟองคดีมิไดวาจางนาย ธ. ใหควบคุม
การกอสรางอาคารของผูฟองคดีซ่ึงเกิดชํารุดบกพรองหลายรายการ อันเปนความผิดของผูรับจาง
ของผูฟองคดีที่ใชวัสดุและชางไมดี นาย ธ. จึงมิไดกระทําผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม แตในฐานะที่เปนผูควบคุมงานกอสรางมิไดเสนอมาตรการหรือแนวทางในการดําเนินการ
กอสรางที่เหมาะสม และมิไดแจงหนาที่และความรับผิดชอบของตนใหผูฟองคดีเขาใจอยางเพียงพอ 
จนผูฟองคดีเขาใจวาความบกพรองในการกอสรางบานพักของผูฟองคดีเปนความรับผิดชอบโดยตรง
ของสถาปนิกเพียงฝายเดียว จึงมีคําวินิจฉัยวา นาย ธ. มิไดกระทําผิดจรรยาบรรณตอผูวาจาง 
แตไมไดพิจารณาดวยวาเปนกรณีที่ผิดตอจรรยาบรรณแหงวิชาชีพซ่ึงแมมิไดรับจางผูใดก็ตาม 
แตผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมก็ยังตองมีความรับผิดตองานที่ตน
ไดรับทําและตอสาธารณะดวย กรณีจึงเปนการวินิจฉัยโดยไมชอบตามกฎหมายและขอบังคับ
สภาสถาปนิก วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมฯ  พิพากษาเพิกถอน 
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ วินิจฉัยกรณีดังกลาวแลวมีคําส่ังใหม 
ใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๐/๒๕๕๖) 
 

๖. องคกรวิชาชีพดานประณีตศิลปกรรม 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

                                                 
 ๓๙ ขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติงานที่ไดรับดวยความตั้งใจและเต็มความสามารถตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
อยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการใหสนองตอประโยชนของผูวาจางและสาธารณะอยางถูกตอง 
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๗. องคกรวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
 

 ๗.๑ สัตวแพทยสภา 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 ๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๗.๓ คณะกรรมการชางรังวัดเอกชน 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๗.๔ คุรุสภา 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
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บทที่ ๒๖ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการศึกษา 
 
 

๑. การคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษา 
 

 มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาหรือที่เรียกวาระดับอุดมศึกษา 
ดําเนินกิจการไดโดยอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการ อันถือเปนบทบัญญัติที่ยกเวน 
การหามจํากัดสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษาของผูที่ไดรับผลกระทบ  ดังน้ัน การที่ 
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยเห็นควรใหมีการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) และนําผลการประเมินผูเรียนมาใชในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ 
ในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหไดผูที่มีความรูพ้ืนฐานทางวิชาการเหมาะสมกับการเรียน 
ในระดับอุดมศึกษา อันจะเกิดประโยชนตอตัวผูเรียนเอง และผลการประเมินดังกลาว
สามารถนําไปใชในการปรับปรุงสถานศึกษาใหมีการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานใกลเคียงกันมากยิ่ง ข้ึน  อันเปนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
ของประเทศทั้งระบบใหสูงข้ึน จึงเห็นควรใหนําเงื่อนไขดังกลาวไปใชในการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาแทนระบบ Entrance จึงเปนเร่ืองที่สามารถทําได 
และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และการที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมี 
การสอบคัดเลือกโดยใชระบบ  Admission แทนการสอบคัดเลือกระบบ Entrance  
ในปการศึกษา ๒๕๔๙ จึงชอบดวยกฎหมาย 
 เม่ือหลักเกณฑการสอบคัดเลือกระบบ Admission กลางของสถาบันอุดมศึกษา
ยังคงมีลักษณะของการสอบแขงขัน (สอบO-NET,A-NET) รวมอยูดวย และใชบังคับ 
กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนอยางเสมอภาคกัน รวมทั้งมิไดเปนหลักเกณฑที่เปดโอกาส
ใหใชดุลพินิจพิจารณาคัดเลือก จึงเปนการกําหนดรายละเอียดองคประกอบในการสอบ
คัดเลือกที่เหมาะสมและเปนธรรม  นอกจากนี้ หลักเกณฑดังกลาวยังมีผลใชบังคับ 
กับทุกคนที่ประสงคจะเขารับการสอบคัดเลือกในปปจจุบันเทาน้ัน  อีกทั้ง คะแนนเฉลี่ย
ยอนหลัง ๖ ภาคเรียน หรือ ๓ ป ยอนหลังน้ัน เปนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน
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แตละคนเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปปจจุบัน ซึ่งเปน 
การพิจารณาจากขอเท็จจริงที่ผานมาของนักเรียนแตละคนอยางเสมอภาคกัน 
และเทาเทียมกัน จึงไมถือวาหลักเกณฑดังกลาวเปนหลักเกณฑที่ มีผลยอนหลัง 
และเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 
 วัตถุประสงคของการสอบ O-NET คือ การวัดความรูและสัมฤทธ์ิผลของนักเรียน
ในปสุดทายของระดับมัธยมศึกษา เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและถวงคา GPA และคา GPAX 
จึงไมสามารถใหนักเรียนคนหนึ่ง ๆ สอบไดหลายครั้ง ซึ่งจะแตกตางจากการสอบ A-NET 
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูของผูเขารับการสอบคัดเลือกวา มีความรูความสามารถ
เพียงพอหรือไมที่จะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในคณะและสถาบันการศึกษา 
ตามความประสงคของตนที่จะสอบกันไดใหมทุกครั้งที่มีการเปดใหสอบ  ดวยเหตุน้ี  
การใหนําผลคะแนนสอบ O-NET ครั้งแรกครั้งเดียวมาใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง จึงมีเหตุมีผล ชอบดวยรัฐธรรมนูญ
และชอบดวยกฎหมายแลว  
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีทั้งสามไดสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 
(Admission) ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ แตผลปรากฏวาไมผานการคัดเลือก ผูฟองคดีทั้งสาม
เห็นวาหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือระบบ 
แอดมิชชั่นกลาง ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ ไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรม เน่ืองจาก
กําหนดเกณฑคัดเลือกใหใชคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ๓ ป คิดเปนรอยละ ๓๐ รวมกับคะแนน 
จากผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผลการทดสอบขั้นสูง (A-NET) คิดเปนรอยละ ๗๐ 
อันเปนเหตุใหผูฟองคดีทั้งสามไมผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามที่ตองการ 
เน่ืองจากผูฟองคดีทั้งสามมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนอย  ทั้งน้ี ผูฟองทั้งสามคดีอางวา ไมทราบ 
มากอนวาจะมีการใชหลักเกณฑดังกลาว จึงไมไดเตรียมตัวในเรื่องน้ี ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังประกาศใหการสอบคร้ังน้ีเปนโมฆะ โดยใหใชเกณฑ
การคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยแบบเดิม สวนผูที่สามารถเขาเรียนไดแลวก็ใหไดเขาเรียนตามเดิม  
หรือหากเปนไปไดใหรับสมัครนักเรียนที่ยังไมมีที่เรียนใหเขาเรียนในคณะที่ตนเองตองการ  
หากชวงคะแนน O-NET และ A-NET ถึงในคณะนั้น โดยมิตองเสียคาสมัครใหมและสามารถ
สมัครผานทางอินเทอรเน็ตได และขอใหยกเลิกเกณฑการสอบคัดเลือกระบบ Admission  
ในปการศึกษาหนา 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 เม่ือไดพิจารณากฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติในมาตรา ๒๖๑ แลว เห็นวา 
กฎหมายไดวางหลักการเก่ียวกับการที่สถานศึกษาควรจัดการประเมินผูเรียน โดยเนน
ความสําคัญตอการเรียนในชั้นเรียนและใหมีการประเมินผลการเรียนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แตละระดับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีมาตรฐาน 
ที่ใกลเคียงกัน แตโดยที่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ัน มิใชการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา   
ในการน้ี ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ มาตรา ๓๖๒ ไดกําหนดใหสถานศึกษาของรัฐ 
ที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาหรือที่เรียกวาระดับอุดมศึกษา ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ 
และมีเสรีภาพทางวิชาการ อันถือเปนบทบัญญัติที่ยกเวนการหามจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ทางการศึกษาของผูที่ไดรับผลกระทบ  ดังน้ัน เม่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษามิใชการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และโดยสภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ันการเรียนรูในสาขาวิชาชีพตาง ๆ  
เปนเรื่องของความสมัครใจของบุคคลแตละคนในการที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งน้ีเปนไปตาม
ความประสงค ความรู ความสามารถ และความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ การที่ที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เห็นควรใหมีการทดสอบทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และนําผลการประเมินผูเรียนมาใชในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ 
ในระดับอุดมศึกษา เ พ่ือใหไดผูที่ มีความรู พ้ืนฐานทางวิชาการเหมาะสมกับการเรียน 
ในระดับอุดมศึกษา อันจะเกิดประโยชนตอตัวผูเรียนเอง และผลการประเมินดังกลาวสามารถ
นําไปใชในการปรับปรุงสถานศึกษาใหมีการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ใกลเคียงกันมากยิ่งขึ้น อันเปนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศทั้งระบบ 
ใหสูงขึ้น จึงเห็นควรใหนําเง่ือนไขดังกลาวไปใชในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ 
ในระดับอุดมศึกษาและเรียกการสอบระบบใหมวา Admission แทนระบบ Entrance น้ัน  
                                                 

๑-๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๒๖ ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤต ิ 

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ
แตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

 ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมินผูเรียน 
ตามวรรคหน่ึงมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

 มาตรา ๓๖ ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือ 
เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑ 

 ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ีเปนของตนเอง  
มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
สถานศึกษาน้ัน ๆ 



      
 
๑๔๓๔     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

จึงเปนเรื่องที่สามารถทําได และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติตามที่กลาวมา
ขางตน  ดังนั้น การท่ีกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีอํานาจ
หนาที่ในการประสานงานจัดการศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ใชอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๕๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๑๒๕ และมาตรา ๔๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมีการสอบคัดเลือก
โดยใชระบบ Admission แทนการสอบคัดเลือกระบบ Entrance ในปการศึกษา ๒๕๔๙ จึงชอบ
ดวยกฎหมาย ซ่ึงเรื่องการเปลี่ยนระบบการสอบในปการศึกษาดังกลาวเปนเรื่องที่ไดมี 
การประชาสัมพันธอยางแพรหลายหรือประชาชนไดรับทราบขอมูลกันโดยทั่วไป  ดังน้ัน  
แมจะมิไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาก็ไมมีผลทําใหประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
แตอยางใด ตามความในมาตรา ๘ ๗ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                                                 

๓-๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  มาตรา ๕ กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวย 

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
  มาตรา  ๘ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติ น้ี  และให มีอํานาจ 

ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา 
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงหรือหนวยงานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาล 
ของพระราชบัญญัติน้ี 

  กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
  มาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและกําหนด

นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา 
หรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได 

  ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

  มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปน้ี 

  (๑) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
ในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในกํากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา 
ตอคณะรัฐมนตรี 

  (๒) ประสานงานจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปน 
นิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในกํากับ สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา 

  (๓) เสนอการจัดต้ัง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
ที่เปนนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในกํากับ 

  (๔) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจการตาง ๆ รวมกันของสถานศึกษาของรัฐ 
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดอันมิใชกิจการของสถาบันแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะ 
 
 

 ๗ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๘ ขอมูลขาวสารที่ตองลงพิมพตามมาตรา ๗ (๔) ถายังไมไดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใชบังคับ

ในทางท่ีไมเปนคุณแกผูใดไมได เวนแตผูน้ันจะไดรูถึงขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๓๕ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

 คดีมีปญหาท่ีจะตองพิจารณาตอไปวา ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ที่ออกตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ และวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่กําหนดรายละเอียดองคประกอบในการสอบคัดเลือกระบบ Admission กลาง
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ โดยกําหนดคาคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX (๖ ภาคเรียนยอนหลัง) 
๑๐% คาคะแนนเกรดเฉลี่ย GPA (๓-๕ กลุมสาระวิชา) ๒๐% คะแนนการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน  
O-NET ๓๕-๗๐% และคะแนนการทดสอบขั้นสูง A-NET ๐-๓๕% น้ัน ชอบดวยกฎหมายหรือไม  
ในประเด็นนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ อางวา มติดังกลาวถูกกําหนดโดยใชหลักวิชาในการวัดประเมินผล
การศึกษามาเปนกรอบในการพิจารณา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหการคัดเลือกสัมฤทธิ์ผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แตยังคงใหมีลักษณะของการแขงขันกัน
โดยการสอบนอกเหนือจากการพิจารณาคะแนนการศึกษาเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมอยูดวย  ดังน้ัน เม่ือหลักเกณฑการสอบคัดเลือกระบบ Admission กลาง ของสถาบัน 
อุดมศึกษาตาง ๆ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ออกตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ยังคงมีลักษณะ 
ของการสอบแขงขัน (สอบ O-NET, A-NET) รวมอยูดวย และใชบังคับกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน
อยางเสมอภาคกัน รวมทั้งมิไดเปนหลักเกณฑที่เปดโอกาสใหใชดุลพินิจพิจารณาคัดเลือก  
จึงเห็นวา การกําหนดรายละเอียดขององคประกอบในการสอบคัดเลือกระบบ Admission 
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีความเหมาะสมและเปนธรรมแลว  นอกจากน้ี 
หลักเกณฑตามระบบ Admission น้ี มีผลใชบังคับกับทุกคนที่ประสงคจะเขารับการสอบคัดเลือก
ในปปจจุบันเทาน้ัน  อีกทั้ง คะแนนเฉลี่ยยอนหลัง ๖ ภาคเรียน หรือ ๓ ป ยอนหลังน้ัน  
เปนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนแตละคนเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในปปจจุบัน ซ่ึงเปนการพิจารณาจากขอเท็จจริงที่ผานมาของนักเรียนแตละคน 
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซ่ึงหลักการนําคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยมาใชประกอบ 
การพิจารณาการคัดเลือกบุคคลน้ันเปนหลักการทั่วไปที่ทราบกันโดยทั่วกัน จึงไมถือวา
หลักเกณฑดังกลาวเปนหลักเกณฑที่มีผลยอนหลังและเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 
 สําหรับประเด็นที่ผูฟองคดีอางวา หลักเกณฑการสอบ O-NET ที่กําหนดใหสอบ 
ไดเพียงครั้งเดียวเปนการละเมิดสิทธิเด็กน้ัน เห็นวา วัตถุประสงคของการสอบ O-NET คือ  
การวัดความรูและสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนในปสุดทายของระดับมัธยมศึกษา เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบและถวงคา GPA และคา GPAX จึงไมสามารถนําผลคะแนนตามแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปอ่ืนมาใชเปรียบเทียบกับผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ในปที่จบการศึกษาได เพราะเปนคนละฐานความรู
และคนละเวลากัน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหการสอบ O-NET ไมสามารถใหนักเรียนคนหนึ่ง ๆ 



      
 
๑๔๓๖     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

สอบไดหลายคร้ัง มิฉะน้ันแลว วัตถุประสงคในการวัดสัมฤทธิ์ผลของการเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ของนักเรียนแตละคนยอมไมอาจเปนไปไดอยางแนแท ซ่ึงตรงสวนนี้การสอบ O-NET  
จึงมีความแตกตางจากการสอบ A-NET เพราะการสอบ A-NET มิไดมีจุดประสงคในการวัด
สัมฤทธิ์ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาแตอยางใด หากแตมีวัตถุประสงคในการสอบ 
เ พ่ือวัดความรูของนักเรียนผู เขา รับการสอบคัดเลือกในระบบ  Admission วามีความรู
ความสามารถเพียงพอหรือไมที่จะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในคณะและสถาบันการศึกษา
ตามความประสงคของตน นักเรียนทุกคนจึงยอมสามารถสอบวัดความรูความสามารถ 
ผานการสอบ A-NET กันไดใหมทุกคร้ังที่มีการเปดใหสอบ  ดวยเหตุน้ี การใหนําผลคะแนนสอบ
ตามแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คร้ังแรกคร้ังเดียว มาใช 
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง  
จึงเปนการจัดการศึกษาอยางมีเหตุมีผล ชอบดวยรัฐธรรมนูญและชอบดวยกฎหมายแลว  
ไมอาจรับฟงไดวาเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเด็กตามรัฐธรรมนูญแตอยางใด 
 สําหรับที่ผูฟองคดีอุทธรณวา รายละเอียดขององคประกอบในการสอบ Admission 
ไมไดมีการทําประชาพิจารณ และไมไดมีการวิจัยถึงขอดีขอเสีย อันเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายนั้น เห็นวา กรณีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาก็หาไดมี
บทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดให รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองจัดให มีการทํา 
ประชาพิจารณกอน จึงจะสามารถประกาศใชหลักเกณฑการสอบคัดเลือกน้ัน ๆ ได คงมีเพียง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงระเบียบดังกลาวมีสถานะเทียบเทากฎโดยมิไดมีสถานะเปนกฎหมาย
ตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแตอยางใด  อยางไรก็ตาม การกําหนด
หลักเกณฑการสอบคัดเลือกระบบ Admission น้ัน อาจสงผลกระทบอยางกวางขวาง 
ตอการวางแผนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศและผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา
ของประเทศ  ดังน้ัน การจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือใหประชาชน
เขามามีสวนรวมกอนการดําเนินงานจึงเปนสิ่งที่จําเปน ซ่ึงขอเท็จจริงฟงไดวาไดจัดใหมีวิธีการ 
ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือประกอบ 
ในการพิจารณาดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมแลว  สวนการทําวิ จัย น้ัน 
เปนเรื่องของงานวิชาการและไมมีกฎหมายใดกําหนดใหตองทําการวิจัยกอนจึงจะออก
หลักเกณฑในเรื่องดังกลาวได รวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย มิใชเรื่องกิจการสําคัญที่สงผลกระทบตอประโยชนไดเสีย 
ของประเทศชาติหรือประชาชนสวนรวมอยางมีนัยสําคัญ ที่จําตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดใหมี
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การออกเสียงลงประชามติตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๑๔ แตอยางใด อุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๓/๒๕๕๖ และที่ อ.๒๑๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

 การแสดงความจํานงขอนําบุตรเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษในโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนอํานาจดุลพินิจของอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ทั้งน้ี ตามขอ ๕ วรรคหน่ึง ของระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการ
การศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ  
เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ในการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติใหบุตรของผูฟองคดี 
เขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เปนการพิจารณาบนพ้ืนฐานของมูลเหตุจูงใจที่ดี 
และสอดคลองกับกฎหมาย ไมมีลักษณะเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ กรณีจึงไมอาจ 
ถือไดวาเปนการพิจารณาออกคําสั่งโดยใชอํานาจผิดเจตนารมณของกฎหมาย 
หรือเปนการบิดเบือนการใชอํานาจ อันจะเปนเหตุใหศาลปกครองมีอํานาจเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวได 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
สวนสามีของผูฟองคดีเคยเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในขณะท่ี 
สามีของผูฟองคดียังไมลาออก สามีของผูฟองคดีไดกรอกแบบแจงความจํานงเม่ือวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๔๗ เพ่ือขอใชสิทธิในการนําบุตรเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงภายหลัง 
จากสามีของผูฟองคดีลาออก ผูฟองคดีไดขอใชสิทธินําบุตรเขาเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
แทนสามีที่ไดแจงความจํานงไวแลว  ตอมา อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ไดมีหนังสือแจงวาไมสามารถอนุมัติใหนําบุตรของผูฟองคดีเขาเรียนได เน่ืองจากผูฟองคดี 
ไมแจงความจํานงลวงหนาภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามขอ ๑๕ ของระเบียบจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากรฯ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือ 
รองทุกขเร่ืองดังกลาวตอนายกสภามหาวิทยาลัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงไดรับแจงผล 
การพิจารณาวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยืนยันตามมติเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการรับบุตรของผูฟองคดีเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 โดยปกติพนักงานมหาวิทยาลัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่มีสิทธิไดรับสวัสดิการนําบุตร 
เขาเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จะตองดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
กําหนด หากไมดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแลวก็อาจกระทําไดโดยวิธีแสดงความจํานง
ขอนําบุตรเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ  เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา สามีของผูฟองคดีไมได
ดําเนินการตามแนวทางปกติที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กําหนด แตไดแสดงความจํานงขอนําบุตร 
เขาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เปนกรณีพิเศษ ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงวาไดรับ
เรื่องดังกลาวไวแลว กรณีสามีของผูฟองคดีจึงถือเปนกรณีพิเศษ อันเปนอํานาจดุลพินิจ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่จะอนุมัติหรือไมอนุมัติใหบุตรของผูฟองคดีเขาศึกษาในโรงเรียน 
สาธิตจุฬาฯ ก็ได ตามขอ ๕๘ ของระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษา
สงเคราะหบุตรบุคลากรฯ  ขอเท็จจริงปรากฏอีกวา ตามบันทึกของสายงานทะเบียนและบริการ 
สวนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่อง  
ขออนุมัติรายชื่อบุตรบุคลากรเขาศึกษาโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐ และบันทึกดวยลายมือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แนบมา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา เห็นสมควรพิจารณาอนุเคราะหเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะรายดังนี้ กรณีมารดาในลําดับที่ ๑ (คณะแพทยศาสตร) เน่ืองจากเปนผูตั้งใจทํางาน 
และเปนกําลังสําคัญดานการเงินและบัญชีของคณะแพทยศาสตร เพ่ือความสะดวกแกการรับสง
พรอมบุตรลําดับที่ ๒ และที่ ๓ ซ่ึงใชสิทธิสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร  
เวลาราชการนับถึงปจจุบัน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เทากับ ๑๕ ป ๙ เดือน และนับถึงวันเปด 
ภาคการศึกษา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เทากับ ๑๖ ป ๔ เดือนเศษ ขอใชสิทธิเปนกรณีพิเศษสําหรับ
บุตรสาวลําดับที่ ๔ กรณีมารดาในลําดับที่ ๔ (คณะทันตแพทยศาสตร) คณะไดเชิญชวน 
ใหโอนยายมาจากโรงพยาบาลตาํรวจ เน่ืองจากคณะขาดแคลนพยาบาลที่มีความรูความสามารถ
ในงานศัลยกรรมเฉพาะทาง หากพิจารณาอนุเคราะหเปนกรณีพิเศษ ก็นาที่จะทําใหคณะ 
ทันตแพทยศาสตรไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาชวยงานคณะไดเต็มความสามารถ  
กรณีบิดาในลําดับที่ ๕ เดิมรับราชการที่กรมท่ีดินและไดโอนยายโดยการเชิญชวนของภาควิชา
วิศวกรรมสํารวจ เน่ืองจากมีความสามารถสูง ชวงทําวิทยานิพนธปริญญาโทไดวิทยานิพนธดีมาก 
คณะเห็นวามีศักยภาพที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จึงชวนมาทํางานที่คณะ โดยตอง

                                                 
๘ ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 ในกรณีอื่นที่ มิไดระบุไวในระเบียบน้ี หรือในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหอธิการบดี 

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
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ลาออกจากราชการ เพ่ือมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สวนกรณีมารดาในลําดับที่ ๒ ศูนยกีฬา
ไมเขาขายที่จะไดรับสิทธิตามระเบียบฯ และกรณีมารดาในลําดับที่ ๓ (ผูฟองคดี) ที่จะขอใชสิทธิ
แทนสามีที่ไดลาออกไปแลว ไมสามารถใชสิทธิแทนได  ตอมา เม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดลงนามอนุมัติเพียง ๓ ราย คือ บุตรของมารดาในลําดับที่ ๑ บุตรของมารดา
ในลําดับที่ ๔ และบุตรของบิดาในลําดับที่ ๕  ตอจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือลงวันที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจงผูฟองคดีวาไมสามารถอนุมัติใหนําบุตรของผูฟองคดีเขาเรียน 
ในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได เน่ืองจากผูฟองคดีไมแจงความจํานงลวงหนาภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามขอ ๑๕๙ ของระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษา
สงเคราะหบุตรบุคลากรฯ เห็นไดวาในการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาอนุมัติ
หรือไมอนุมัติเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวดวยมูลเหตุจูงใจที่ ดี 
และสอดคลองกับกฎหมาย ไมมีลักษณะเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ จึงเปนการกระทําที่ชอบ
ดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๔/๒๕๕๕) 
 

 กรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจเคยมีประวัตถูิกดําเนินคดี 
อาญาในขอหามีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต 
และพกพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต และศาล 
มีคําพิพากษาใหรอการกําหนดโทษและคุมประพฤติ แมการที่ศาลมีคําพิพากษาดังกลาว
ยังไมอาจถือไดวาบุคคลดังกลาวเคยไดรับโทษทางอาญา แตก็ถือเปนกรณีที่ศาล 
ไดพิพากษาแลววา บุคคลนั้นกระทําความผิดจริง ซึ่งพฤติการณตามขอหาดังกลาว 
แสดงใหเห็นวา ผูกระทําความผิดดําเนินชีวิตในลักษณะที่อาจเปนอันตรายตอตนเอง
และบุคคลอ่ืน ซึ่งวิญูชนทั่วไปที่ประพฤติตนในกรอบของกฎหมายและศีลธรรม 
ยอมไมมีความประพฤติเชนน้ัน จึงฟงไดวาผูที่กระทําความผิดมีประวัติที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย ประกอบกับการสอบแขงขันเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจเปนตําแหนง 
ที่มีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยแกบานเมืองและประชาชน บุคคลที่มีประวัติ
ความประพฤติเสื่อมเสียดังกลาวยอมไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่น้ี  ดังน้ัน เม่ือเงื่อนไข
ตามประกาศการรับสมัครสอบแขงขันบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ

                                                 
๙ ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๑๕ เพื่อประโยชนในการเตรียมการและการบริหารโรงเรียนสาธิตในระยะยาว ใหขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เลือกขอรับสวัสดิการตามขอ ๖.๒ จะตองแจงความจํานงลวงหนาตามแบบและภายในระยะเวลา 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะน้ัน จะขอรับสวัสดิการตามขอ ๖.๒ ไมได 

 มหาวิทยาลัยจะกําหนดวิธีคัดเลือกบุตรของผูแจงความจํานงตามวรรคแรกเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตเปนรายปการศึกษา 



      
 
๑๔๔๐     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ประการหน่ึง กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครที่จะไดรับการบรรจุเขาเปนนักเรียน 
นายสิบตํารวจไววา จะตองไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
การที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันพิจารณาตัดสิทธิบุคคลดังกลาว โดยเห็นวา
เปนผูขาดคุณสมบัติเน่ืองจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
จึงเปนการใชดุลพินิจภายใตหลักเกณฑที่กําหนดและเหมาะสมแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีสมัครสอบแขงขันเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจตามประกาศกองบัญชาการศึกษา 
เรื่อง การรับสมัครสอบแขงขันบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําป ๒๕๕๐ 
และสอบผานขอเขียนภาคความรูความสามารถทั่วไป ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
ผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การตรวจโรค และการสอบสัมภาษณแลว  ตอมา ผูถูกฟองคดี
จึงไดพิมพลายน้ิวมือสงไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร ผลการตรวจสอบพบวา  
ผูฟองคดีเคยตองหาคดีอาญา ขอหามีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมได 
รับอนุญาต และพกพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต เหตุเกิด
เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยศาลมีคําพิพากษารอกําหนดโทษ ๒ ป และคุมประพฤติ 
ทุก ๓ เดือน คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจึงมีมติตัดสิทธิผูฟองคดีเขาเปนนักเรียน 
นายสิบตํารวจ เพราะถือวาเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  ตอมา  
ไดมีการประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยไมมีชื่อผูฟองคดีเปนผูสอบผาน ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
โตแยงประกาศผลสอบดังกลาวตอผูบัญชาการกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(ผูถูกฟองคดี) แตไดรับแจงวาการดําเนินการถูกตองแลว ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีรับผูฟองคดีเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอ ๗.๒ ผนวก ก. ทายประกาศการรับสมัครสอบแขงขันบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียน
นายสิบตํารวจตามคดีน้ี กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครที่จะไดรับการบรรจุเขาเปนนักเรียน 
นายสิบตํารวจไววา จะตองไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี และขอ ๓.๔ 
ผนวก จ. ทายประกาศเดียวกัน กําหนดวา การตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติ
ผูที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงเห็นวามีประวัติความประพฤติ 
หรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ถือวาผาน ผูที่คณะอนุกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมกับตําแหนงเห็นวามีประวัติความประพฤติหรือชื่อเสียงไมเหมาะสมที่จะเปน
ขาราชการตํารวจ ถือวาไมผาน ซ่ึงกรณีตามคดีน้ีมีประเด็นตองวินิจฉัยวา การท่ีผูฟองคดี 
ถูกดําเนินคดีอาญาและศาลมีคาํพิพากษารอการกําหนดโทษและใหคุมประพฤติน้ัน ถือวาผูฟองคดี
เปนผูประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม เห็นวา แมในกรณีเชนน้ีจะไมถือวา



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๔๑ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ผูฟองคดีเคยไดรับโทษอาญา แตก็เปนกรณีที่ศาลไดพิพากษาวาผูฟองคดีกระทําความผิดจริง 
ซ่ึงตามประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง การรับสมัครสอบแขงขันบุคคลภายนอกเขาเปนนักเรียน
นายสิบตํารวจ ประจําป ๒๕๕๐ ในศูนยฝกอบรมตํารวจกลาง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙  
ขอ ๙.๓ กําหนดวา “...ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง น้ัน ตองสอบใหผานเกณฑการทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย การสัมภาษณ การตรวจรางกาย การตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา 
สืบความประพฤติ การตรวจสอบความสามารถขับรถยนตและรถจักรยานยนต ถาไมผาน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงนี้ถือวาสอบไมผาน” โดยประกาศขอ ๙.๓ 
ดังกลาวไมไดจํากัดวาการตรวจสอบประวัติทางคดีอาญาตองตรวจสอบยอนหลังก่ีป  ดังนั้น  
ผูถูกฟองคดีจึงสามารถตรวจสอบประวัติยอนหลังของผูสมัครสอบไดทั้งหมด การท่ีผูฟองคดี
กระทําความผิดอาญาในขณะที่มีอายุ ๑๖ ป จึงสามารถนํามาพิจารณาความเหมาะสม 
กับตําแหนงได และเห็นวาการที่บุคคลกระทําความผิดอาญา ขอหามีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน
ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต และพกพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ
โดยไมไดรับอนุญาต แมจะไมตองรับโทษอาญาแตก็แสดงใหเห็นวา ผูกระทําความผิดดังกลาว
ดําเนินชีวิตในลักษณะที่อาจเปนอันตรายตอตนเองและบุคคลอ่ืน ซ่ึงวิญูชนทั่วไปที่ประพฤติตน
ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมยอมไมมีความประพฤติเชนน้ัน จึงเห็นวาการกระทําความผิด
กฎหมายอาญาดังกลาวของผูฟองคดี ถือไดวาผูฟองคดีมีประวัติที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ประกอบกับการสอบแขงขันเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจเปนตําแหนงที่มีหนาที่ในการรักษา
ความสงบเรียบรอยแกบานเมืองและประชาชน บุคคลที่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียดังกลาว
ยอมไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่น้ี การที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและผูถูกฟองคดี
ตัดสิทธิผูฟองคดี โดยเห็นวาเปนผูขาดคุณสมบัติเน่ืองจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพรองในศีลธรรมอันดี จึงเปนการใชดุลพินิจภายใตหลักเกณฑที่กําหนดและเหมาะสมแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๕๖) 
 

 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตรตองคัดเลือกจากผูที่มีความรู
ความสามารถ  สภาพกายและสภาพจิตใจเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพแพทย 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณจึงยอมสามารถใชดุลพินิจ โดยพิจารณาจากบุคลิก 
ลักษณะและสภาวะทางอารมณของผูเขาสอบสัมภาษณ เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติ 
และความเหมาะสมของผูเขาสอบเพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร ตลอดจน 
ความเหมาะสมในการที่จะเปนผูประกอบวิชาชีพแพทยตอไปในอนาคตได  เม่ือขอเท็จจริง
ตามคดีน้ีฟงไดวา การสอบสัมภาษณผูฟองคดีดังกลาว มีการกําหนดหลักเกณฑ 
และดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนา โดยมีกรรมการจํานวน ๘ คน  



      
 
๑๔๔๒     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ใหเหตุผลวาผูฟองคดีปกปดความจริง กรรมการจํานวน ๗ คน ใหเหตุผลเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของผูฟองคดีสอดคลองกันวาบุคลิกภาพผูฟองคดีไมเหมาะสม ปฏิกิริยา 
ในการตอบคําถามไมดี มีความกังวลมาก พูดจาสับสน สภาพจิตใจไมม่ันคง จึงมีมติ 
ไมรับผูฟองคดีเขาศึกษาตอในสถานศึกษาวิชาแพทย จึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบ 
ดวยกฎหมายแลว และไมเปนการขัดตอมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตอยางใด 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดสมัครสอบคัดเลือกในระบบรับตรงของผูเขาศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
และผานการทดสอบขอเขียนของวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และผูฟองคดี 
ไดเขาสอบสัมภาษณกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณที่มหาวิทยาลัยรังสิตแตงตั้ง  ตอมา  
ไดมีประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก  
ซ่ึงไมมีชื่อผูฟองคดีเปนผูผานการสอบ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงนายแพทย ส. กรรมการ 
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย และนาย ว . คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต (ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลําดับ) โดยมีสาระสําคัญขอทราบ 
โรคทางกายและทางจิตอันเปนสาเหตุในการตัดสิทธิผูฟองคดี  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีหนังสือ
แจงผูฟองคดีวา คณะกรรมการที่สอบสัมภาษณมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ คน และคณะกรรมการ ๙ คน 
มีความเห็นวา การไมรับนักศึกษาที่ผานคะแนนขอเขียนมีความสําคัญตออนาคตของนักศึกษา 
ผูน้ัน แตคณะกรรมการก็จะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวยเชนกัน และโดยที่
ผูปวยจําเปนตองมีแพทยที่ซ่ือสัตยและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  อีกทั้ง ในการสอบสัมภาษณ 
ผูฟองคดี คณะกรรมการไมมีผลประโยชนหรือเหตุชักจูงใจใด ๆ ที่จะไมรับผูฟองคดีเขาศึกษา 
คณะกรรมการจึงมีความเห็นไมรับผูฟองคดีเขาศึกษา ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
โดยเห็นวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไมไดชี้แจงเหตุผลโดยละเอียดและชัดเจน รวมทั้งไมไดแสดงเอกสาร
และพยานหลักฐานประกอบ แตก็ไมมีการแจงผลการพิจารณา ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกที่ไมมีชื่อผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ในการสอบสัมภาษณผูฟองคดี กรรมการทุกคนไมเคยมีเหตุโกรธเคืองกับผูฟองคดีมากอน 
จึงไม มีมูลเหตุ จูงใจที่จะกลั่นแกลงไม รับผูฟองคดีเขาศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต สําหรับหลักเกณฑในการประเมินผลการสอบสัมภาษณน้ัน ปรากฏตาม
เอกสารการสัมภาษณวา มีการกําหนดลักษณะที่ไมพึงประสงค เชน Overt Homosexuality  
การแตงตัว กิริยามารยาทไมเหมาะสม การควบคุมอารมณไมเหมาะสม ความไมรับผิดชอบ  
ขาดมนุษยสัมพันธ ขาดความใฝรู และกําหนดวิธีการสอบสัมภาษณเปนขั้นตอน และในสวน 
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ของการใชดุลพินิจของกรรมการในการประเมินผลการสอบสัมภาษณ ปรากฏตามเอกสารเหตุผล 
ที่คณะกรรมการสัมภาษณไมรับผูฟองคดีเขาศึกษาในครั้งน้ีวา กรรมการแตละคนจะระบุ 
ความคิดเห็นลงในเอกสารดังกลาวและลงชื่อไว จึงถือไดวาการสอบสัมภาษณผูฟองคดีดังกลาว 
มีการ กําหนดหลัก เกณฑและดํา เ นินการตามหลัก เกณฑที่ กํ าหนดไวล วงหน าแล ว  
เม่ือผลการสอบสัมภาษณปรากฏวา กรรมการจํานวน ๙ คน มีมติไมรับผูฟองคดีเขาศึกษา  
โดยกรรมการจํานวน ๘ คน ใหเหตุผลวาผูฟองคดีปกปดความจริง กรรมการจํานวน ๗ คน  
ใหเหตุผลเก่ียวกับบุคลิกภาพของผูฟองคดีสอดคลองกันวาบุคลิกภาพผูฟองคดีไมเหมาะสม 
ปฏิกิริยาในการตอบคําถามไมดี มีความกังวลมาก พูดจาสับสน สภาพจิตใจไมม่ันคง ซ่ึงผูฟองคดีเอง
ก็อางในคําอุทธรณวา คําถามในการสอบสัมภาษณผูฟองคดีมีคําถามบางประเด็นที่ผูฟองคดี 
ไมตองการกลาวถึงเพราะเปนเรื่องสวนตัวของผูฟองคดี และกรรมการทั้ง ๑๐ คน เปนกรรมการ
ชุดเดียวกับที่เคยไมใหผูฟองคดีสอบผานมาแลวสามคร้ัง ผูฟองคดีจึงตองกระวนกระวายใจ  
จึงรับฟงไดวา การตอบคําถามตลอดจนกิริยาอาการของผูฟองคดีในการสอบสัมภาษณเปนเหตุให
กรรมการทั้ง ๙ คน มีมติไมรับผูฟองคดีเขาศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
ดังน้ัน การใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณในการลงมติดังกลาว จึงเปนการพิจารณา
ที่มีเหตุผลเหมาะสมและชอบดวยกฎหมาย 
 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตรยอมตองคัดเลือกจากผูที่ มีความรู
ความสามารถ สภาพกายและสภาพจิตใจเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพแพทยตอไป  
และคณะกรรมการสอบสัมภาษณยอมสามารถใชดุลพินิจ โดยพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ 
และสภาวะทางอารมณของผูเขาสอบสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม
ของผูเขาสอบในการที่จะเขาศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร ตลอดจนความเหมาะสมในการที่ 
จะเปนผูประกอบวิชาชีพแพทยตอไปในอนาคต  อีกทั้ง คณะกรรมการสอบสัมภาษณก็มิไดพิจารณา
ไมรับผูฟองคดีเขาศึกษาโดยอาศัยเหตุดานบุคลิกภาพแตเพียงประการเดียว แตยังปรากฏ 
ความไมเหมาะสมดานอ่ืนอีกหลายประการที่เปนเหตุผลในการไมรับผูฟองคดีเขาศึกษา 
ในวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 
จึงไมใชการกระทําที่ตองหามตามมาตรา ๓๐๑๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
                                                 

๑๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ

สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น 
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐  นอกจากน้ี การพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูเขาสอบสัมภาษณ 
ตองพิจารณาในการเขาสอบสัมภาษณแตละครั้งเปนคราว ๆ ไป เพราะบุคลิกภาพ ตลอดจน
สภาพจิตใจและสภาวะทางอารมณของบุคคลเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ผูฟองคดีจึงไมอาจอางผล 
การสัมภาษณในครั้งที่เคยผานการสอบสัมภาษณเขาศึกษาที่อ่ืนได สวนขอกลาวอางอ่ืน ๆ  
ของผูฟองคดี แมจะเปนดังที่ผูฟองคดีอาง แตก็ไมใชเหตุผลที่จะแสดงใหเห็นวาการใชดุลพินิจ
ของคณะกรรมการเปนการไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๙๗๒/๒๕๕๖) 
 

 การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรออกประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มิไดมีลักษณะของการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา วางระเบียบหรือออกขอบังคับ 
หรือกําหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อันจะเปนอํานาจหนาที่ 
ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ .ศ .  ๒๕๔๑  และมิ ได มีลักษณะเปนการวางนโยบายและแผนงานของคณะ 
หรือการพิจารณาวางระเบียบออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอันเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ประจําคณะตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกาศดังกลาวจึงไมตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําคณะ แตถือเปน 
การใชอํานาจของอธิการบดีฯ ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรฯ 
 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถานศึกษาที่จัดตั้งข้ึน  
โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะที่เก่ียวของโดยตรงกับภารกิจและวัตถุประสงคของการจัด 
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร จึงอาจมีการกําหนด
คุณสมบัติบางประการของนักเรียนตามหลักวิชาดานการศึกษาอันเปนดุลพินิจ 
ทางวิชาการเฉพาะ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ซึ่งรวมถึงการกําหนดใหนักเรียน 
ที่รับเขาเรียนแตละรุนอยูในชวงอายุที่แตกตางกันไมเกิน ๑ ปดวย กรณีไมถือวาเปน 
การกําหนดโดยขัดตอพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ แตอยางใด 
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 สรุปขอเท็จจริง 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ออกประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสาธิต 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
๒๕๕๒ โดยกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครวา ตองมีอายุระหวาง ๕ ป ๖ เดือน ถึง ๖ ป ๖ เดือน 
(ผูเกิดระหวางวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖) ผูฟองคดีเกิดเม่ือวันที่ 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และมีอายุจนถึงวันที่เปดเรียน ๖ ป ๖ เดือนเศษ จึงขาดคุณสมบัติ 
ที่จะสมัครเขาเรียน ผูฟองคดีเห็นวาการกําหนดชวงอายุดังกลาว มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
ขัดตอหลักความเสมอภาคทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และเปนการขัดตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  อีกทั้ง การกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑเก่ียวกับ 
การรับสมัครตามประกาศฯ ไมปรากฏวาไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทบทวนแกไข แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพิกเฉย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสองทบทวนแกไขเพิ่มเติมประกาศฯ และใหรับผูฟองคดี
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ 
ปการศึกษา ๒๕๕๒ และใหเปนผูมีสิทธิทดสอบความพรอมตามหลักเกณฑของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ทุกประการ  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การคัดเลือก
นักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๒ เพ่ือใหบุคคลทั่วไปทราบ
และหากมีความสนใจประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเขาเรียน ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเ ง่ือนไขที่ กําหนดไวในประกาศฉบับดังกลาวซ่ึงกําหนดโดยโรงเรียน  
และการประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โดยกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขดังกลาวไดมีการประกาศเชนเดียวกันนี้ตอเน่ืองมาทุกปการศึกษา มิไดมีลักษณะ
ของการวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา วางระเบียบหรือออกขอบังคับ หรือกําหนดหลักสูตร 
 
 
 



      
 
๑๔๔๖     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ของผูถูกฟองคดีที่  ๑  อันเปนอํานาจหนาที่ ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๖๑๑  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๑  นอกจากน้ัน มิไดมีลักษณะ 
เปนการวางนโยบายและแผนงานของคณะ หรือการพิจารณาวางระเบียบออกขอบังคับ 
ภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอันเปน 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะตามมาตรา ๓๓๑๒แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

                                                 
๑๑-๑๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 มาตรา ๑๖ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ 

ใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังน้ี 
 (๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 (๒) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัย เปนผูวางระเบียบ

และออกขอบังคับสําหรับสวนราชการน้ันเปนเร่ือง ๆ ไปก็ได 
 (๓) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
 (๔) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน 

สํานัก ศูนยหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการของหนวยงานดังกลาว 
 (๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัย และสถาบันสงเสริมวิชาการชั้นสูง เขาสมทบหรือการยกเลิก

การสมทบของสถาบันดังกลาว 
 (๖) กําหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนวิทยาเขต 
 (๗) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 
 (๘) พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย 

และศาสตราจารยพิเศษ 
 (๙) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย 

หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ 

 (๑๐) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการหรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 (๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 (๑๒) วางระเบียบและออกขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
 (๑๓) แตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ี

ของสภามหาวิทยาลัย 
 (๑๔) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ  

และอาจมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได 
 (๑๕) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมิไดระบุใหเปน

หนาที่ของผูใดผูหน่ึงโดยเฉพาะ 
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการประจําคณะ มีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
(๓) พิจารณาวางระเบียบ และออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอ 

ตอสภามหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะตอมหาวิทยาลัย 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๔๗ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

รวมทั้งมิไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือกฎใดที่ระบุวา การกําหนดวิธีการและขั้นตอน 
ในการกําหนดหลักเกณฑในการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําคณะ  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกประกาศฯ จึงเปนการใชอํานาจ
หนาที่ ในการบริหารกิจการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙๑๓ และมาตรา ๒๒๑๔  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีอํานาจในการออกประกาศ
ดังกลาว  
 กรณีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยตอไปวา การกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ ใหมีอายุระหวาง ๕ ป  
๖ เดือน ถึง ๖ ป ๖ เดือน ชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา แมภารกิจและวัตถุประสงคประการหนึ่ง
ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ จะรวมถึงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยจัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ ซ่ึงมาตรา ๔๑๕  
                                                                                                                                            

(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(๖) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๗) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดี 
(๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

๑๓-๑๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาตรา ๑๙ ใหมีอธิการบดีคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมี

รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมายก็ได 

จํานวนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
เพื่อประโยชนในการบังคับบัญชา ใหถือวาอธิการบดีเปนอธิบดี รองอธิการบดีเปนรองอธิบดี และผูชวย

อธิการบดีเปนผูชวยอธิบดี ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายอื่น 
มาตรา ๒๒ อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(๓) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๔) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๑๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “การศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
“สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความวา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



      
 
๑๔๔๘     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ บัญญัตินิยามของคําวา “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  
และ “สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความวา  “การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา” และ “สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ตามลําดับ ซ่ึงโรงเรียนฯ อยูในนิยามของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติดังกลาว แตโรงเรียนฯ ก็มิไดเปนสถานศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาซึ่งอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตเปนสถานศึกษา 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะที่เก่ียวของโดยตรงกับภารกิจและวัตถุประสงคของการจัด 
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร จึงอาจมีการกําหนดคุณสมบัติ 
บางประการของนักเรียนตามหลักวิชาดานการศึกษาอันเปนดุลพินิจทางวิชาการเฉพาะ เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการกําหนดใหนักเรียนที่รับเขาเรียนแตละรุนอยูในชวงอายุ
ที่แตกตางกันไมเกิน ๑ ป กรณีดังกลาวจึงถือเปนวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีดุลพินิจที่จะกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับอายุตามหลักวิชาการ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของคณะศึกษาศาสตร  อีกทั้ง การกําหนดชวงอายุผูสมัครดังกลาว
ยังถือไดวาเปนชวงอายุที่อยูในเกณฑยางเขาปที่เจ็ดตามมาตรา ๑๗๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฯ และตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเขารับ
การศึกษาภาคบังคับ พ .ศ . ๒๕๔๕ จึงมิได เปนกรณีการกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติ 
เรื่องอายุของผูเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับที่ขัดตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ  
และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ  ดังน้ัน การออกประกาศดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงไมมีเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๗) 
 

๒. การขอรับทุนการศึกษา 
 

 โครงการทุนการศึกษาตอของนักเรียนจากทุกอําเภอและก่ิงอําเภอในระดับ 
อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) มีวัตถุประสงคใหเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในสวนภูมิภาค 
ทั้ งที่ศึกษาในสถานศึกษาสายสามัญ  สายอาชีพ  และการศึกษานอกโรงเรียน 
ที่มีผลการเรียนดีแตมีฐานะยากจนหรือขาดโอกาสทางการศึกษาไดมีโอกาสรับ 
การชวยเหลือหรือสงเสริมสนับสนุนใหไดรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให
นักเรียนที่ ได รับทุนนําความรูที่ ไดจากการศึกษากลับมาพัฒนาทองถิ่นของตน  

                                                 
๑๖ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๗ ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปที่เจ็ด เขาเรียนในสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับทุนกรณีของนักเรียนในระบบการศึกษา 
นอกโรงเรียน โดยกําหนดใหตองมีอายุไมเกิน ๒๕ ป ก็เพื่อใหนักเรียนเหลาน้ีมีระยะเวลา
ที่จะนําความรูกลับมาพัฒนาทองถิ่นหรือรับใชสังคมใหยาวนานพอสมควร อันสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของโครงการ  อีกทั้ง โครงการดังกลาวเปนมาตรการที่รัฐกําหนดข้ึน 
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหเยาวชนที่ดอยโอกาส แตมีผลการเรียนดี ไดมีโอกาส 
รับการศึกษาเลาเรียนเชนเดียวกับเยาวชนอื่น การกําหนดเงื่อนไขดังกลาวจึงไมถือวา
เปนการจํากัดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูมีอายุเกณฑตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนผูขาดคุณสมบัติในเรื่องของเกณฑอายุที่กําหนด การที่ประกาศ
รายชื่อผู มี สิทธิสอบคัดเลือกผู รับทุนรัฐบาลโครงการดังกลาว  ไมมีชื่อผูฟองคดี 
เปนผูมีสิทธิสอบคัดเลือกเขารับทุน จึงชอบดวยกฎหมาย  
 สรุปขอเท็จจริง  
 ผูฟองคดีเปนนักเรียนสังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในขณะที่ผูฟองคดี 
กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รัฐบาลไดมีโครงการทุนการศึกษาตอของนักเรียน
จากทุกอําเภอและก่ิงอําเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยผูฟองคดีไดสมัครสอบคัดเลือก
ผูรับทุนรัฐบาลตามประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาตอของนักเรียนจากทุกอําเภอ 
และก่ิงอําเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เร่ือง การคัดเลือกผูรับทุนรัฐบาลตามโครงการ
ทุนศึกษาตอฯ รุนที่ ๒ (ปการศึกษา ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
แตคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาเห็นวา ผูฟองคดีมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
ประกาศดังกลาว ขอ ๑.๑ เน่ืองจากผูฟองคดีไมใชนักเรียนในระบบโรงเรียน แตเปนนักเรียน
การศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และไมเขาลักษณะ
ตามขอ ๑.๒ เพราะผูฟองคดีอายุ ๓๘ ป และยังไมจบการศึกษานอกโรงเรียนและถาจบการศึกษา
อายุก็จะเกิน ๒๕ ป  ตอมา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก (ผูถูกฟองคดี) 
ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ผลปรากฏวาไมมีชื่อผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิสอบคัดเลือก ผูฟองคดี
อุทธรณตอผูถูกฟองคดี และไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณวา ผูฟองคดีเปนผูมีคุณสมบัติ 
ในการสมัครรับทุนไมตรงตามขอ ๑.๑ และเปนผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๑.๒ ของประกาศ
คณะกรรมการโครงการทุนศึกษาตอฯ ผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่ 
ผูถูกฟองคดีกลาวอาง  อีกทั้ง การที่ผูถูกฟองคดีตัดสิทธิการสอบคัดเลือกเขารับทุนของผูฟองคดี
เปนการดําเนินการโดยไมไดมีการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการตามขอ ๕.๔ ของประกาศดังกลาว
พิจารณากอน จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
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มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อผู มีสิทธิสอบคัดเลือกผู รับทุนรัฐบาล 
ตามโครงการทุนศึกษาตอฯ ที่ตัดสิทธิผูฟองคดีไมใหเปนผูมีสิทธิสอบคัดเลือกผูรับทุนดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 ประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาตอฯ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่จะมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกผูรับทุนรัฐบาล
ตามโครงการทุนศึกษาตอฯ ออกเปน ๒ ประเภท ประเภทแรก ตามขอ ๑.๑ เปนนักเรียน 
ที่ศึกษาในระบบสถานศึกษาทั้งที่กําลังศึกษาอยูและจบการศึกษาแลว ประเภทที่สอง ตามขอ ๑.๒ 
เปนนักเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนทั้งที่กําลังศึกษาอยูและจบการศึกษาแลว ผูฟองคดี
กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๘ ของศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียน อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ผูฟองคดีจึงเปนนักเรียนในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู ซ่ึงตามขอ ๑.๒ และขอ ๑.๓ ของประกาศดังกลาว 
กําหนดให กรณีผูจบการศึกษานอกโรงเรียนจะตองมีอายุไมเกิน ๒๕ ป นับถึงวันปดรับสมัคร 
และตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนที่ผานมากอนภาคเรียนสุดทายที่จะจบการศึกษา
ไมต่ํากวา ๓.๐๐ เม่ือตามประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาตอฯ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๔๘ กําหนดระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกในระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ ผูฟองคดีเกิดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๐ เม่ือนับถึงปดรับสมัคร ผูฟองคดี 
มีอายุ ๓๘ ป ๙ เดือนเศษ ผูฟองคดีจึงเปนผูขาดคุณสมบัติที่จะสมัครสอบคัดเลือกผูรับทุนรัฐบาล
ตามโครงการทุนศึกษาตอฯ ตามขอ ๑.๒ ประกอบกับขอ ๑.๓ ของประกาศคณะกรรมการ
โครงการทุนศึกษาตอฯ  ดังน้ัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกผูรับทุนรัฐบาลฉบับพิพาท 
เฉพาะท่ีไมมีชื่อผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิสอบคัดเลือกเขารับทุนรัฐบาลตามโครงการดังกลาว  
จึงชอบดวยกฎหมายแลว และแมวาการตัดสิทธิดังกลาวผูถูกฟองคดีจะไมไดนําเร่ืองเขาพิจารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการตามขอ ๕.๔ ของประกาศคณะกรรมการโครงการทุนศึกษาตอฯ  
ตามขอกลาวอางของผูฟองคดีก็ตาม ก็หามีผลใหการกระทําของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย
แตอยางใดไม เน่ืองจากตามประกาศดังกลาวเพียงกําหนดใหคณะกรรมการดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหเปนที่ปรึกษาหรือใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโครงการในกรณีที่อาจมีปญหา
หรืออุปสรรคตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือสําเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน กรณีจึงไมใชขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่หากไมดําเนินการ
แลวจะมีผลทําใหการกระทําทางปกครองในเร่ืองนั้นตองเสียไป หรือกลายเปนการกระทําที่ไมชอบ
ดวยกฎหมายแตอยางใด 
 นอกจากน้ี โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคในการที่จะใหเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน 
ในสวนภูมิภาคตาง ๆ ทั้งที่ศึกษาในสถานศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และการศึกษา 
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นอกโรงเรียนที่มีผลการเรียนดีแตมีฐานะยากจนหรือขาดโอกาสทางการศึกษา ไดมีโอกาส 
รับการชวยเหลือหรือสงเสริมสนับสนุนใหไดรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหนักเรียน
ที่ไดรับทุนซ่ึงสําเร็จการศึกษาตามโครงการดังกลาว สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาเลาเรียน
กลับมาพัฒนาทองถิ่นของตน การกําหนดคุณสมบัติของผู มีสิทธิได รับทุนโดยใชอายุ 
มาเปนหลักเกณฑ เพ่ือใหนักเรียนเหลาน้ีมีระยะเวลาที่จะนําความรูความสามารถกลับมาพัฒนา
ทองถิ่นหรือรับใชสังคมใหยาวนานพอสมควร การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดใหผูมีสิทธิรับทุน 
มีอายุไมเกิน ๒๕ ป จึงเปนเรื่องที่มีเหตุผลและสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการดังกลาว 
และโดยที่โครงการดังกลาวถือไดวาเปนมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริม
ใหเยาวชนซึ่งถือวายังเปนผูดอยโอกาส แตมีผลการเรียนดี ไดมีโอกาสรับการศึกษาเลาเรียน
เชนเดียวกับเยาวชนอื่น กรณีจึงไมถือวาเปนการจํากัดสิทธิหรือเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
ตอผูฟองคดีตามบทบัญญัติมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๘/๒๕๕๕) 
 

๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติวาดวยการสอบระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่หามนักศึกษานําหนังสือ ตํารา หรือเอกสารใด ๆ 
เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด มีเจตนารมณที่จะปองกันมิใหผูเขาสอบกระทําการทุจริต
ในการสอบในรายวิชาตางๆ อันจะยังผลใหผลการสอบ ซึ่งเปนการวัดผลความรู 
หรือความสามารถของผูเขาสอบแปรปรวนไป ไมนาเชื่อถือเปนสําคัญ  ดังน้ัน หากนักศึกษา
ผูใดนําหนังสือ ตํารา หรือเอกสารใดๆ เขาไปในหองสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือ 
ตํารา หรือเอกสารที่เก่ียวกับรายวิชาที่สอบ โดยเจตนาอันเปนการฝาฝนขอหามดังกลาว 
กรณียอมถือไดแลววา นักศึกษาผูน้ันกระทําทุจริตในการสอบในรายวิชาน้ัน  ทั้งน้ี  
ไมวานักศึกษาผูน้ันจะมีโอกาสไดใชประโยชนจากหนังสือ ตํารา หรือเอกสารดังกลาว 
ในการตอบขอสอบแลวหรือไมก็ตาม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยคริสเตียน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการทั่วไป ไดเขาสอบวิชาการวิจัย
ทางการจัดการเม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ โดยกอนถึงเวลาสอบกรรมการคุมสอบไดตรวจ
หองสอบ แจกขอสอบ และแจงใหนักศึกษาทุกคนรวมทั้งผูฟองคดีทราบวา ในการสอบวิชาน้ี 
หามนักศึกษานําหนังสือหรือตําราเขาหองสอบ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับหนังสือรองเรียนวา 



      
 
๑๔๕๒     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ในการสอบวิชาดังกลาว ผูฟองคดีไดนําหนังสือขึ้นมาลอกทั้งเลม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องทุจริตในการสอบของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ซ่ึงคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและเสนอความเห็นวา 
ผูฟองคดีไดนําเอาเอกสารรวมเลมเขาไปในหองสอบ โดยอาจารยผูคุมสอบไดประกาศกอนสอบ
ไมใหนักศึกษาทุกคนนําเอกสาร ตําราทุกชนิดเขาหองสอบ การกระทําของผูฟองคดีจึงเปน 
การกระทําผิดตามขอ ๔.๑๓ และขอ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ ๓๔๓/๒๕๔๕ 
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติวาดวยการสอบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๕  นอกจากน้ี ชุดขอสอบของวิชาการวิจัยทางการจัดการไดมีการชี้แจงในขอ ๓ วา
ไมอนุญาตใหนําตํารา เอกสารตาง ๆ เขาหองสอบ  ดังน้ัน ผลการสอบในวิชาดังกลาว ผูฟองคดี
จึงควรไดรับเกรด F ตามประกาศดังกลาว และไดมีการเสนอผลการพิจารณาตามกระบวนการ 
จนกระทั่งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีมติเห็นชอบใหผูฟองคดีไดรับเกรด F 
ในวิชาการวิจัยทางการจัดการ และไดมีการแจงผลใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีไดรองเรียน 
ตอคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงก็ไดมีการพิจารณา
เรื่องรองเรียนของผูฟองคดี จนมีการทบทวนกรณีของผูฟองคดีและจะใหผูฟองคดีเขาสอบ 
ในรายวิชาดังกลาวใหม ผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดกระทําทุจริตในการสอบและไดสอบผาน 
ในรายวิชาดังกลาวแลว การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหเกรด F แกผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดี 
เปนผูสอบตกและตองดําเนินการสอบใหมในวิชาซ่ึงผูฟองคดีไดสอบผานไปแลว จึงไมมีเหตุผล 
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแกผูฟองคดีและเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากเห็นวา การที่จะใหนักศึกษาสอบตกหรือไดรับเกรด F ในกรณีน้ีจะตองฟงไดชัดวา 
ผูฟองคดีทุจริตในการสอบ การฝาฝนระเบียบไมใชการทุจริต การจะถือวาอยางไรเปนทุจริต 
ตองถือตามกฎหมายทั่วไป การลงโทษใหผูฟองคดีสอบตกจําตองมีหลักฐานชัดเจน แคสอการทุจริต
ยังไมอาจตัดสิทธิใหผูฟองคดีเปนผูสอบตกได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําส่ังเพิกถอนการใหผูฟองคดีไดรับเกรด F ในรายวิชาดังกลาว ใหผูฟองคดีเขาสอบ
ประมวลความรูและสอบปากเปลาตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเปนกรณีพิเศษ และใหมี
การชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอ ๔.๑๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ ๓๔๓/๒๕๔๕ เร่ือง ระเบียบปฏิบัติ 
วาดวยการสอบระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ที่หาม
นักศึกษานําหนังสือ ตํารา หรือเอกสารใด ๆ เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาดน้ัน มีเจตนารมณ 
ที่จะปองกันมิใหผูเขาสอบกระทําการทุจริตในการสอบในรายวิชาตาง ๆ อันจะยังผลใหผลการสอบ
ซ่ึงเปนการวัดผลความรูหรือความสามารถของผูเขาสอบแปรปรวนไป ไมนาเชื่อถือเปนสําคัญ  
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ดังนั้น หากนักศึกษาผูใดนําหนังสือ ตํารา หรือเอกสารใด ๆ เขาไปในหองสอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
หนังสือ ตํารา หรือเอกสารที่เก่ียวกับรายวิชาที่สอบ โดยเจตนาอันเปนการฝาฝนขอหามดังกลาว 
กรณีก็ถือไดแลววานักศึกษาผูน้ันกระทําทุจริตในการสอบในรายวิชาน้ัน  ทั้งนี้ ไมวานักศึกษาผูน้ัน
จะมีโอกาสไดใชประโยชนจากหนังสือ ตํารา หรือเอกสารเหลาน้ีในการตอบขอสอบแลวหรือไมก็ตาม  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา ผูฟองคดีไดนํากระเปาเอกสารซึ่งผูฟองคดีเองก็ตระหนักดีวา 
มีหนังสือชื่อ “ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ” อยูในกระเปาเขาไปในหองสอบวิชา เอ็ม จี ที ๕๒๗  
การวิจัยทางการจัดการ โดยหนังสือเลมดังกลาวมีเน้ือหาสาระบางสวนที่สามารถใชเปนประโยชน
ในการตอบขอสอบวิชาดังกลาวได กลาวคือ บทที่ ๕ ที่วาดวยการออกแบบการวิจัยสามารถ 
ใชประโยชนในการตอบขอสอบขอ ๒ ที่กําหนดขอเท็จจริงมาใหผูเขาสอบออกแบบงานวิจัย  
บทที่ ๘ ที่วาดวยการรวบรวมและประมวลขอมูล สามารถใชประโยชนในการตอบขอสอบขอ ๔ 
ที่เปนคําถามเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลดวยวิธีการสํารวจ บทที่ ๑๓ ที่วาดวยการเสนอรายงานวิจัย 
สามารถใชประโยชนในการตอบขอสอบขอ ๓ ที่เปนคําถามใหอธิบายการนําเสนอรายงานวิจัย 
กอนถึงเวลาสอบกรรมการคุมสอบไดแจงเตือนใหนักศึกษาที่เขาสอบทุกคนทราบวา ในการสอบ
วิชาดังกลาวหามนําหนังสือหรือตําราเขามาในหองสอบ ทั้งชุดขอสอบวิชาดังกลาวก็มีคําชี้แจง 
ไวดวยวาไมอนุญาตใหนําตําราและเอกสารตาง ๆ เขาหองสอบ แตแทนที่ผูฟองคดีจะแสดง
ความบริสุทธิ์ใจโดยการนําหนังสือระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจไปฝากไวกับกรรมการคุมสอบ แลวคอย
ขอรับคืนเม่ือสอบเสร็จ ผูฟองคดีกลับละเลยไมนําพาตอคําเตือนดังกลาว  นอกจากน้ัน ในระหวาง
การสอบผูฟองคดีก็ไดขออนุญาตกรรมการคุมสอบหยิบนํ้ายาลบคําผิดจากกระเปาเอกสาร  
ซ่ึงยอมจะตองตระหนักรูอีกวามีหนังสือระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจอยูในกระเปา แตผูฟองคดี 
ก็ยังคงเพิกเฉยไมนําหนังสือเลมดังกลาวฝากไวกับกรรมการคุมสอบอยูดังเดิม กรณีจึงเชื่อได
โดยปราศจากขอสงสัยวา ผูฟองคดีไดนําหนังสือเลมดังกลาวเขาไปในหองสอบโดยเจตนา  
มิใชดวยความเผลอเรอ พฤติการณของผูฟองคดีเชนวาน้ีแตเพียงลําพังก็เพียงพอที่จะใหวิญูชน
ในแวดวงการศึกษาถือไดแลววา ผูฟองคดีกระทําทุจริตในการสอบรายวิชา เอ็ม จี ที ๕๒๗ การวิจัย
ทางการจัดการ โดยมิพักตองคํานึงวาผูฟองคดีไดลักลอบหยิบหนังสือเลมดังกลาวขึ้นมาเปด 
ลอกขอความลงในกระดาษคําตอบขอสอบหรือไม หรือมากนอยเพียงใด อีกแตอยางใด การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ วินิจฉัยวาผูฟองคดีกระทําทุจริตในการสอบรายวิชา เอ็ม จี ที ๕๒๗ การวิจัย
ทางการจัดการ และแจงผลการสอบวิชาดังกลาวของผูฟองคดีวาไดเกรดเอฟ จึงไมเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมเปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะกอความเสียหายแกผูฟองคดี
หรือไม เพียงใด ก็ยอมไมเปนการละเมิดผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๕/๒๕๕๕) 
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 ในการสอบวิชาที่ไมอนุญาตใหผูเขาสอบเปดหนังสือ เอกสาร หรือเครื่องชวยใด ๆ 
แตมีผูเขาสอบนําเครื่องคิดเลขชนิดยาวแบบมีหนวยความจํา (Memory) เขาหองสอบ  
ซึ่งบุคคลดังกลาวยอมรับวาไดเปดเคร่ืองคิดเลขดังกลาว  โดยไมไดลบคําขอมูล 
ของเนื้อหากระบวนวิชาที่สอบดังกลาวที่บันทึกไว (reset memory) ถือไดวาบุคคลนั้น 
มีเจตนาใชเครื่องคิดเลขดังกลาวในการคนหาคําตอบเก่ียวกับกระบวนวิชาที่สอบน้ัน  
อันเปนการทุจริตในการสอบ เม่ือระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการสอบไมไดกําหนด 
ใหในกรณีเชนน้ีผูควบคุมการสอบตองตักเตือนกอน  ดังน้ัน การที่ผูควบคุมการสอบ
พบวาผูเขาสอบทุจริต จึงไดบันทึกในกระดาษคําตอบวา ผูฟองคดีทุจริตในการสอบ  
และยึดเครื่องคิดเลขไวเปนหลักฐาน ตามระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว จึงชอบแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเขาสอบในกระบวนวิชา ๒๕๔๗๑๐ continuum mechanics ๑  
ซ่ึงในการสอบดังกลาวเปนการสอบแบบปดตํารา ในระหวางที่ผูฟองคดีทําขอสอบอยูน้ัน ผูควบคุม
การสอบไดแจงแกผูฟองคดีวา ผูฟองคดีกระทําการทุจริตในการสอบโดยการใชเคร่ืองคิดเลข 
ที่นําติดตัวมาและนําขอมูลในเครื่องคิดเลขมาใชตอบขอสอบ  ตอมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ไดทําการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบขอเท็จจริงที่เก่ียวของแลวไดเสนอความเห็นวา ผูฟองคดี
กระทําความผิดจริง แตเห็นควรใหลดหยอนโทษ เน่ืองจากเปนการกระทําที่ไมเจตนา โดยเห็นควร
ใหไดรับลําดับขั้น F และใหพักการเรียน ๒ ภาคการศึกษา ซ่ึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดพิจารณามีคําสั่งตามขอเสนอดังกลาว ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว แตไดรับแจงวา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูถูกฟองคดี) พิจารณาแลวมีความเห็นยกอุทธรณ ซ่ึงผลจากคําสั่ง
ลงโทษดังกลาวทําใหผูฟองคดีมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยเปน ๒.๖๒ ตองพนจากสภาพการเปน
นักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีพนสภาพการเปนนักศึกษา ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่สั่งลงโทษผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดี และใหคืนสิทธิตาง ๆ ที่ผูฟองคดี 
ตองเสียไปเน่ืองจากคําสั่งดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา  ในการสอบกระบวนวิชา  ๒๕๔๗๑๐  continuum 
mechanics ๑ ซ่ึงเปนการสอบแบบปดตํารา ผูฟองคดีไดนําเครื่องคิดเลขที่มีการบันทึกขอมูล
เน้ือหาของกระบวนวิชาดังกลาวเขาหองสอบ อันเปนการฝาฝนขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วาดวยการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอ ๗๑๗ โดยตามหนังสือชี้แจงที่ผูชวยศาสตราจารย อ. ผูควบคุม
การสอบมีตออธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมระบุวา กอนเริ่มทําการสอบไดอธิบายใหผูเขาสอบ
ทราบวาไมอนุญาตใหเปดหนังสือ เอกสาร หรือเครื่องชวยใด ๆ ผูเขาสอบทุกคนรวมทั้งผูฟองคดี
ไดเลื่อนเครื่องคิดเลขที่นําติดตัวมาออกไปหางตัว ผูชวยศาสตราจารย อ.ไดอานและแปลโจทย
ทั้ง ๖ ขอ ใหผูเขาสอบฟงและเริ่มใหทําขอสอบหลังจากผูเขาสอบเขามาในหองสอบประมาณ ๑๕ นาที 
เม่ือเวลาผานไปนับจากเขาหองสอบประมาณ ๔๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง ผูชวยศาสตราจารย อ. 
เห็นผูฟองคดีใชน้ิวชี้มือซายกดปุมบนแปนเครื่องคิดเลขชนิดยาวแบบมีหนวยความจํา (Memory) 
ซ่ึงขณะนั้นเครื่องคิดเลขไดถูกเลื่อนเขามาอยูใกลตัวมาก โดยผูฟองคดีมองเคร่ืองคิดเลข 
และนําตัวอักษรซึ่งไมใชสูตรในการคํานวณที่ปรากฏอยูบนจอเครื่องคิดเลขมาเขียนตอบ 
ลงบนกระดาษคําตอบ ผูชวยศาสตราจารย อ. เปนอาจารยผูควบคุมการสอบและเปนอาจารย
ผูสอนวิชาดังกลาว ยอมไมมีเหตุผลที่จะกลั่นแกลงใสรายผูฟองคดีซ่ึงเปนนักศึกษาของตน 
ใหไดรับความเสียหายโดยไมเปนความจริง  อีกทั้ง ผูฟองคดียอมรับวาไดเปดเคร่ืองคิดเลข
ดังกลาว โดยไมไดลบคําขอมูลที่บันทึกไว (reset memory) ในระหวางทําการสอบ จึงถือไดวา 
ผูฟองคดีมีเจตนาในการใชเครื่องคิดเลขดังกลาวในการคนหาคําตอบเกี่ยวกับกระบวนวิชาที่สอบแลว 
ถือไดวาเปนการทุจริตในการสอบ ซ่ึงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ขอ ๑๒๑๘ กําหนดใหผูควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐาน และบันทึกลักษณะความผิดไว 
ในกระดาษคําตอบเพ่ือใหเปนหลักฐานแสดงวามีการทุจริตในการสอบ แลวรีบรายงานตอคณบดี 
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณากอนเสนอมหาวิทยาลัยใหลงโทษ โดยไมได
กําหนดใหผูควบคุมการสอบตองตักเตือนกอนแตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือผูควบคุมการสอบพบวา 
ผูฟองคดีทุจริตในการสอบแลว จึงไดบันทึกในกระดาษคําตอบขอ ๔ วา ผูฟองคดีทุจริตในการสอบ
ขอที่ ๔ และยึดเคร่ืองคิดเลขไวเปนหลักฐาน จึงเปนการดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ดังกลาวแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๗-๑๘ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการสอบ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ขอ ๗ หามนําส่ิงหน่ึงส่ิงใดเขาหองสอบเวนแต ไมบรรทัด ปากกา ดินสอ หมึก ยางลบ วงเวียน และส่ิงที่ประกาศ
ใหทราบลวงหนา 
 

ขอ ๑๒ เม่ือปรากฏกรณีทุจริตในการสอบ ใหผูควบคุมการสอบรวบรวมหลักฐาน และบันทึกลักษณะความผิดไว
ในกระดาษคําตอบพรอมทั้งลงชื่อรับรองอยางนอย ๒ คน หรือกระทําการอยางหน่ึงอยางใดตามที่เห็นสมควร เพื่อใหเปนหลักฐาน
แสดงวามีการทุจริตในการสอบ แลวใหรีบรายงานตอคณบดี เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะน้ัน ๆ พิจารณากอนเสนอ
มหาวิทยาลัยลงโทษตามขอบังคับน้ีตอไป 
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๔. การสอบและประเมินผล 
 

 เ ม่ือประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ .ศ .  ๒๕๔๒ กําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธข้ันปริญญาเอกไววา ถาเปนอาจารยประจําตองเปน 
ผูไดรับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย การที่
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไมอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
และจะเปนกรรมการผูสอบสัมภาษณข้ันสุดทายตามที่ผูฟองคดีย่ืนคํารอง เน่ืองจากมีผูที่
ผูฟองคดีประสงคจะขอใหมีการแตงตั้งเปนกรรมการมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด และอธิการบดีไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมอนุมัติ
ใหสอบสัมภาษณข้ันสุดทาย จึงเปนการดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด มิไดเปน 
การละเลยตอหนาที่แตอยางใด 

สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดเขาศึกษาขั้นปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมา ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอสอบสัมภาษณขั้นสุดทาย  
แตกรรมการวิชาเอกไมอนุมัติ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการท่ีปรึกษาบางคน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตจึงไดประชุมหารือเก่ียวกับการขอสัมภาษณขั้นสุดทาย
ของผูฟองคดี ผลการประชุมไดเสนอทางเลือกใหผูฟองคดี ๓ ทาง คือ ๑) ใหสอบสัมภาษณ 
ขั้นสุดทาย ๒) ใหเพ่ิมเติมคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ ๓) หากผูฟองคดีลาออกและมีการเปลี่ยน
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตใหมจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยใหม ขั้นแรกผูฟองคดี
ไดเลือกทางเลือกที่หน่ึงหรือที่สอง แตไมสามารถทําไดเพราะกรรมการวิชาเอกไมเห็นชอบ
เน้ือหาวิทยานิพนธของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงเลือกทางเลือกที่สามโดยขอเปลี่ยนคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต แตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) มีหนังสือถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) วา คณะกรรมการชุดใหมไมผานความเห็นชอบ
จากภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย และการขอแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมเพ่ือสอบสัมภาษณ 
ในขั้นสุดทายในหัวขอวิทยานิพนธเดิมน้ัน เปนการเปลี่ยนคณะกรรมการทั้งหมดโดยไมผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดเดิม  อีกทั้ง มีผูที่ผูฟองคดีเสนอเปนกรรมการมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท และไมมีตําแหนงทางวิชาการ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือแจง 
ผูฟองคดีวาวิทยานิพนธของผูฟองคดียังไมสมบูรณ จึงไมอนุญาตใหสอบสัมภาษณขั้นสุดทาย  
และตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีดําเนินการขอแตงตั้งคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตชุดใหม แตผูฟองคดีไมดําเนินการ และไดมีหนังสือถึงนายกและกรรมการ
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอความเปนธรรมใหทบทวนมติการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต และมีหนังสือเสนอแนวทางการแกปญหาการแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา 
แตไมไดรับคําชี้แจงหรือการแกไขแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณขั้นสุดทายตามที่ผูฟองคดีเสนอ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ผูฟองคดียื่นคํารองลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่ประกอบดวย 
ดร. พ. อาจารยพิเศษ ตําแหนงรองผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
เปนประธานกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ส. อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
เปนกรรมการวิชาเอก และอาจารย อ. อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เปนกรรมการ
วิชารอง เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งตามขอ ๑๒ วรรคสอง ของประกาศ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา อาจารย อ. กรรมการ
วิชารอง เปนอาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
และไมมีตําแหนงทางวิชาการ จึงไมชอบดวยขอ ๙.๒.๒๑๙ และขอ ๙.๒.๓๒๐ ของประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนด
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธขั้นปริญญาเอกไววา 
ถาเปนอาจารยประจําตองเปนผูไดรับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รองศาสตราจารย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
และจะเปนกรรมการผูสอบสัมภาษณขั้นสุดทายตามที่ผูฟองคดียื่นคํารอง และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาไมอนุมัติใหสอบสัมภาษณขั้นสุดทาย จึงเปนการดําเนินการ 

                                                 
๑๙-๒๐ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขอ ๙ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๙.๒ ปริญญาเอก 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๙.๒ .๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองเปนอาจารยประจําได รับปริญญาเอกหรือเปน 
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ 
ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษา 

๙.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
อาจารยประจําตองเปนผูไดรับปริญญาเอก หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง ในกรณีที่ไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งน้ี อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ตองมีความรูในเน้ือหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



      
 
๑๔๕๘     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ตามที่กฎหมายกําหนด มิไดเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
กรณีขอเท็จจริงตามคดีน้ีจึงฟงไดวา เหตุที่ผูฟองคดีไมไดสอบสัมภาษณขั้นสุดทายเปนผล 
จากการที่ผูฟองคดีไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและไมดําเนินการ 
ตามที่มีความพยายามที่จะหาทางแกไขใหผูฟองคดี ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๐๕/๒๕๕๕) 
 

เ ม่ือหลักเกณฑการวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดใหในกรณีรายวิชาใด 
มีอาจารยตรวจสมุดคําตอบมากกวาหน่ึงคน ใหเปนดุลพินิจของอาจารยประจําวิชา 
ที่จะเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได โดยมิไดกําหนดขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ 
ใหอาจารยผูสอนเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบไดในกรณีใดบาง จึงถือวาการเปลี่ยนแปลง
คะแนนดิบเปนดุลพินิจของอาจารยผูสอน  อยางไรก็ตาม โดยที่ปรากฏวา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยเกณฑการประเมินผลการศึกษารายวิชา ชั้นปริญญาโท 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหสามารถใชดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบไดจากรายงาน
การศึกษาคนควา การเขาชั้นเรียน การสอบในชั้นเรียน (quiz) และการสอบไลเทาน้ัน 
การที่อาจารยผูสอนนําเอาพฤติการณของผูเรียนเร่ืองการแตงกายไมสุภาพเรียบรอย
และแสดงกิริยาไมใหเกียรติอาจารยผูสอนในระหวางการเรียนการสอนมาเปนขอเท็จจริง
ประกอบการใชดุลพินิจปรับลดคะแนนดิบของผูเรียนลง จึงเปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร สาขากฎหมายมหาชน 

ลงทะเบียนเรียนวิชาบัณฑิตสัมมนาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ในภาคเรียนที่ ๑  
ปการศึกษา ๒๕๔๘ มีอาจารยผูสอน ๓ คน ประกอบไปดวยอาจารยพิเศษ จํานวน ๒ คน  
และรองศาสตราจารย ภ. (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  ตอมา มีการประกาศผลการเรียนวิชาดังกลาว ปรากฏวาผูฟองคดีมีผลการเรียน
เทากับ I ผูฟองคดีอุทธรณผลการเรียนดังกลาวตออธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) และผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) ตามลําดับ  หลังจากน้ัน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ไดมีหนังสือชี้แจงคณบดีคณะนิติศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) วา ผูฟองคดี 
ไดคะแนนในสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๕ จํานวน ๑๕ คะแนน แบงเปนคะแนนเขาชั้นเรียน  
๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน คะแนนรายงานกลุม ๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๕๙ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

และคะแนนสอบขอเขียน ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน แตเน่ืองจากผูฟองคดี 
ไดประพฤติตนกาวราวไมเปนสุภาพชน แสดงมารยาทที่ไมดีตออาจารยผูสอนในชั้นเรียน  
ซ่ึงเปนการกระทําผิดวินัยนักศึกษา จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๔ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙  
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบหลักเกณฑ
การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หักคะแนนผูฟองคดี 
๑๐ คะแนน ทําใหคะแนนของผูฟองคดีในสวนของผูถูกฟองคดีที่ ๕ จึงเหลือ ๕ คะแนน เม่ือรวมกับ
คะแนนในสวนของอาจารยพิเศษอีกสองคน ผูฟองคดีจึงมีคะแนนรวม ๕๗ คะแนน ผูถูกฟองคดี
ที่ ๕ จึงใหผูฟองคดีมีผลการเรียนในวิชาดังกลาวเทากับ I ผูฟองคดีเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
กรอกผลการเรียนของผูฟองคดีในวิชา LA ๖๓๔ เทากับ I น้ัน มีสาเหตุมาจากการที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๕ ไมพอใจผูฟองคดีเปนการสวนตัวและมีอคติตอผูฟองคดี  อีกทั้ง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕  
หักคะแนนของผูฟองคดี ๑๐ คะแนน โดยอางวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนการกระทําที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และไดมีหนังสือสอบถามผลการพิจารณาอุทธรณ แตไมไดรับแจงผลการพิจารณา 
จึงนําคดีมาฟองโดยมีคําขอหลายประการ และมีคําขอประการหน่ึงขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่ประกาศผลการเรียนของผูฟองคดีในวิชาน้ีเทากับ I ออกจาก
ทะเบียนของบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตรของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดี
รวมกันใสคะแนนผลการเรียนวิชาดังกลาวใหผูฟองคดีใหมตามที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ในทะเบียนของบัณฑิตศึกษา 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 มีประเด็นตองพิจารณาในเบื้องตนวา ผูถูกฟองคดีที่ ๕ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบ
ของผูฟองคดีหรือไม เห็นวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๖ กําหนดวา การวัดและการประเมินผลการศึกษา...  
ขอ ๒๖.๓ อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลในแตละกระบวนวิชา กําหนดดังน้ี A 
หมายถึง ดีเยี่ยม (Excellent)... I หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)... ขอ ๒๖.๖ 
อักษร I แสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในกระบวนวิชาน้ันใหสําเร็จสมบูรณได 
โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัย และหลักเกณฑการวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลของกระบวนวิชา  
ใชอักษรระดับคะแนน (letter grade) ไววา อักษรระดับคะแนน A คะแนนดิบ ๘๕-๑๐๐... อักษร
ระดับคะแนน C+ คะแนนดิบ ๖๘-๗๐... อักษรระดับคะแนน I หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ... 
หมายเหตุ วิชาใดที่มีอาจารยตรวจสมุดคําตอบมากกวา ๑ ทาน ขอความกรุณาอาจารยใหเปน
คะแนนดิบกอน (คะแนนดิบน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามดุลพินิจของอาจารยแตละวิชา)  
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แลวนํามารวมกันจึงตัดเกรดเปนตัวอักษร  ดังนั้น ขอกําหนดในหมายเหตุของหลักเกณฑ 
การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จึงมีผลใชบังคับ
กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทุกคน เม่ือหลักเกณฑดังกลาวมิไดกําหนดขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ
ใหอาจารยผูสอนเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบไดในกรณีใดบาง จึงถือไดวาการเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบ
เปนดุลพินิจของอาจารยผูสอน เม่ือวิชาบัณฑิตสัมมนาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) มีอาจารย
ผูสอนรวมบรรยายทั้งหมดสามคน โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๕ เปนอาจารยประจําภายในคณะนิติศาสตร
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพียงคนเดียว ผูถูกฟองคดีที่ ๕ จึงมีอํานาจใชดุลพินิจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
คะแนนดิบวิชาดังกลาวไดตามหลักเกณฑการวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อยางไรก็ตาม ในการใชดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบของอาจารย 
แตละวิชาในคณะนิติศาสตร ตามหลักเกณฑการวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองอยูภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวย
เกณฑการประเมินผลการศึกษารายวิชา ชั้นปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสามารถใชดุลพินิจ
เปลี่ยนแปลงคะแนนดิบไดจากรายงานการศึกษาคนควา การเขาชั้นเรียน การสอบในชั้นเรียน 
(quiz) และการสอบไลเทาน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๕ จึงนําเอาพฤติการณของผูฟองคดีเรื่องการแตงกาย
ไมสุภาพเรียบรอย และแสดงกิริยาไมใหเกียรติอาจารยผูสอนในระหวางการเรียนการสอนวิชา
ดังกลาว มาเปนขอเท็จจริงประกอบการใชดุลพินิจปรับลดคะแนนดิบของผูฟองคดีไมได  ดังน้ัน 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ ใชดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบ โดยหักคะแนนของผูฟองคดี ๑๐ คะแนน 
เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีประพฤติตนกาวราว ไมเปนสุภาพชนและแสดงมารยาทที่ไมดี 
ตออาจารยผูสอนในชั้นเรียน จึงไมชอบดวยกฎหมาย  
 สําหรับกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๕ อางวา หากตัดเกรด
เปนอักษรแลวอาจารยผูบรรยายเห็นวา นักศึกษาไดระดับคะแนนต่ํากวา C- ในทางปฏิบัติจะให
ระดับคะแนนเปนตัวอักษร I (การวัดผลยังไมสมบูรณ) เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสอบแกตัวใหม
อีกคร้ัง (แก I) หากสอบแกตัวแลวนักศึกษายังคงไดระดับคะแนนต่ํากวา C- อาจารยผูบรรยาย 
จะใหระดับคะแนนเปนตัวอักษร W และนักศึกษาจะตองลงทะเบียนวิชาน้ันใหม จึงแสดงใหเห็นวา
การสอบเปนสาเหตุทําใหนักศึกษาไดรับอักษร I ไดเชนเดียวกัน น้ัน เห็นวา แมจะฟงไดเชนน้ัน 
แตเม่ือขอเท็จจริงยังฟงตอไปไดวา คะแนนดิบที่ผูฟองคดีไดรับทั้งสิ้นเทากับ ๖๘ คะแนน  
ซ่ึงหลักเกณฑการวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ กําหนดวา นักศึกษาที่ไดคะแนนดิบในชวง ๖๘-๗๐ คะแนน จะไดอักษร
ระดับคะแนนเทากับ C+  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงควรไดอักษรระดับคะแนนในวิชาบัณฑิตสัมมนา 
ในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ตามหลักเกณฑดังกลาว กรณีไมเขาหลักเกณฑที่ผูถูกฟองคดีที่ ๕ 
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ตัดเกรดเปนตัวอักษรระดับคะแนน I (การวัดผลยังไมสมบูรณ) ตามแนวทางปฏิบัติของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ได  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๕ ประกาศใหผลการเรียนของผูฟองคดี
ในวิชาบัณฑิตสัมมนาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘ เทากับ I 
จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๕ ในสวนที่ใหผลการเรียนของผูฟองคดีในวิชาบัณฑิตสัมมนา 
ในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘ เทากับ I ออกจากทะเบียน
ของบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตรของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๕ ดําเนินการเพ่ือใหมีการประกาศผลการเรียนของผูฟองคดีในวิชาดังกลาว
ใหถูกตองตามกฎหมาย ทั้งน้ี ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่มีคําพิพากษา
ถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๗/๒๕๕๖) 
  

๕. การสําเร็จการศึกษา 
 

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ แลวมีความประสงคจะบอกเลิกกระบวนวิชาหนึ่งวิชาใด 
ตองทําเปนคํารองขอบอกเลิกกระบวนวิชาน้ัน โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชาน้ันดวย การบอกเลิกจึงจะมีผลสมบูรณ  
ทั้งน้ี ตามขอ ๓๑ และขอ ๓๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  เม่ือคดีน้ีผูฟองคดีไมสามารถ
แสดงพยานหลักฐานและนําสืบใหศาลเชื่อวาไดดําเนินการบอกเลิกกระบวนวิชา 
โดยเปนไปตามที่ขอบังคับดังกลาวกําหนดแลว ทั้งที่ศาลไดใหโอกาสแลว กรณีจึงตองฟงวา 
ผูฟองคดีไมไดบอกเลิกกระบวนวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียน และการไมไดเขาสอบในวิชา
ดังกลาวโดยไมไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ยอมเปนผลให
ผูฟองคดีไดรับการประเมินผลการศึกษาเปนอักษรระดับคะแนน F ตามขอ ๓๕.๔.๒  
ของขอบังคับฉบับเดียวกัน  ดังน้ัน การที่สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงไมอนุมัติปริญญา
เกียรตินิยมอันดับสองใหแกผูฟองคดี ดวยเหตุผูฟองคดีไมไดบอกเลิกกระบวนวิชา  
MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๖  
และไมไดเขาสอบไลในวิชาทั้งสองจนไดรับคาคะแนนเปน F ทําใหตองลงทะเบียนเรียนใหม
ทั้งสองวิชา อันถือเปนการลงทะเบียนซ้ํา จึงเปนการขัดตอขอ ๖๐.๒.๑ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงดังกลาว จึงชอบแลว 
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 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไดคะแนนเฉลี่ยสะสมเทากับ ๓.๔๖  
แตสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง (ผูถูกฟองคดี) ไมอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองใหแก 
ผูฟองคดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษา
นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวยเหตุผลวา ผูฟองคดีไมไดบอกเลิกกระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา 
MK ๒๐๕ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๖ และไมไดเขาสอบไล 
ในวิชาทั้งสองจนไดรับคาคะแนนเปน F ทําใหตองลงทะเบียนเรียนใหมทั้งสองวิชาอันถือเปน 
การลงทะเบียนซ้ํา จึงเปนการขัดตอขอ ๖๐.๒.๑ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงดังกลาว 
แตผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีไดทําเร่ืองขอบอกเลิกกระบวนวิชาดังกลาวและไดรับการอนุมัติ
กอนเดินทางไปตางประเทศตามโครงการของ UNESCO แลว การลงทะเบียนเรียนวิชาทั้งสองอีก 
มิใชการลงทะเบียนเรียนซ้ําตามความหมายของขอบังคับดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไดรับคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเกินกวา ๓.๒๕ โดยไมปรากฏหลักฐานวาไดเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
ในกระบวนวิชาใด และไมเคยสอบไดอักษรระดับคะแนน F ทั้งผูฟองคดียังสอบไดหนวยกิตสะสม
ครบตามหลักสูตรและมีความประพฤติเรียบรอย การที่ผูถูกฟองคดีไมอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม
อันดับสองใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองใหแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 เม่ือพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี
สถาบันการศึกษานานาชาติฯ ขอ ๓๑๒๑ และขอ ๓๒๒๒ ที่ใชบังคับแกกรณีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง แลวเห็นวา 
การที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ แลวมีความประสงคจะบอกเลิกกระบวนวิชาหนึ่งวิชาใด
ไมวาจะกระทําภายในเวลาที่สถาบันกําหนดหรือไม ตองทําเปนคํารองขอบอกเลิกกระบวนวิชาน้ัน 
โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชาน้ันดวย 
การบอกเลิกจึงจะมีผลสมบูรณและไดรับเงินคาหนวยกิตคืนหากไดบอกเลิกภายในระยะเวลา 
ที่สถาบันกําหนดไว เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไมสามารถแสดงพยานหลักฐาน 

                                                 
๒๑-๒๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๓๑ การบอกเลิกกระบวนวิชาจะกระทําไดภายในระยะเวลาที่สถาบันกําหนดโดยผานความเห็นชอบ 
จากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา กระบวนวิชาที่ขอบอกเลิกน้ันจะไมบันทึกรายงานผลการศึกษา 
และมหาวิทยาลัยจะคืนคาหนวยกิตใหเฉพาะกระบวนวิชาที่ขอบอกเลิก 

ขอ ๓๒ การบอกเลิกกระบวนวิชาภายหลังระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในขอ ๓๑ จะตองทําคํารองขออนุมัติ 
เปนกรณีพิเศษจากหัวหนาสาขาวิชาโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โดยจะไมไดรับคาหนวยกิตคืน หากไมไดรับอนุมัติ 
นักศึกษาจะตองศึกษากระบวนวิชาน้ันตอไป๒๒  



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๖๓ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

และนําสืบใหเปนที่พอใจแกศาล เพ่ือยืนยันขอเท็จจริงสนับสนุนขอกลาวอางของผูฟองคดี 
หรือหักลางทําลายพยานหลักฐานและขอตอสูของผูถูกฟองคดีได ทั้งที่ศาลปกครองชั้นตน 
ไดใหโอกาสแกผูฟองคดีแลว กรณีจึงฟงไมไดวาผูฟองคดีไดทําเร่ืองขอบอกเลิกกระบวนวิชา  
MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ที่ลงทะเบียนเรียนไวในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๖ โดยชอบ
ตามขอ ๓๑ หรือขอ ๓๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงดังกลาวแลวแตอยางใด การท่ี 
ผูฟองคดีไมไดบอกเลิกกระบวนวิชาทั้งสอง และการไมไดเขาสอบในวิชาดังกลาวโดยไมไดรับอนุมัติ
จากผูอํานวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ยอมเปนผลใหผูฟองคดีไดรับการประเมินผล
การศึกษาเปนอักษรระดับคะแนน F ตามขอ ๓๕.๔.๒ ของขอบังคับฉบับเดียวกัน  ดังน้ัน  
เม่ือผูฟองคดีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาทั้งสองอีกในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗  
กรณีถือไดวาผูฟองคดีลงทะเบียนเรียนซ้ําในกระบวนวิชาที่เคยสอบไดอักษรระดับคะแนน F  
จึงทําใหผูฟองคดีเปนผูขาดคุณสมบัติที่จะมีสิทธิได รับปริญญาเกียรติ นิยมอันดับสอง 
ตามขอ ๖๐.๒.๑๒๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
สถาบันการศึกษานานาชาติฯ สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอางวา การที่ประกาศผลสอบกระบวนวิชา 
MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ของภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๖ ไมไดบันทึกคาระดับคะแนน
ของผูฟองคดีในวิชาทั้งสองไว ถือเปนกรณีที่สอดคลองกับหลักเกณฑในขอ ๓๑ ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที่กําหนดวากระบวนวิชาที่ขอบอกเลิกแลวจะไมบันทึกรายงานผลการศึกษา เห็นวา ประกาศผลสอบ
ดังกลาวเปนเพียงการประกาศผลคะแนนของนักศึกษาที่เขาสอบในกระบวนวิชาทั้งสองเทาน้ัน 
หาใชเอกสารที่ใชอางอิงหรือยืนยันวา ผูฟองคดีทําเรื่องขอบอกเลิกและไดรับอนุมัติใหบอกเลิก
กระบวนวิชาดังกลาวตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวแตอยางใดไม และกรณีที่ผูฟองคดี
อางวา หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของผูฟองคดี มิไดระบุวากระบวนวิชา MK ๒๐๔ 
และวิชา MK ๒๐๕ มีคาคะแนนเปนอักษร F อีกทั้งคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนที่ ๑  
ปการศึกษา ๒๕๔๖ (S-GPA) เทากับ ๓.๖๖ โดยวิชา MK ๒๐๔ มีคาคะแนนเปนอักษร B และวิชา 
MK ๒๐๕ มีคาคะแนนเปนอักษร A และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (C-GPA) เทากับ ๓.๔๖ 
หากผูฟองคดีไมไดรับอนุมัติใหบอกเลิกกระบวนวิชาแลว กระบวนวิชาทั้งสองจะตองมีคาคะแนน

                                                 
 

 ๒๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๖๐ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๖๐.๒ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
 ๖๐.๒.๑ สอบไดคาคะแนนระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ข้ึนไป ไมเคยลงทะเบียนเรียนซํ้ากระบวนวิชาใด และไมเคย
สอบไดอักษรระดับคะแนน F 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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เปน F อันจะสงผลใหคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๖ เทากับ 
๒.๗๕ และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงเหลือ ๓.๓๒ น้ัน เห็นวา ขอเท็จจริงฟงไดวา หนังสือ
รับรองผลการศึกษาของผูฟองคดีที่ไมปรากฏกระบวนวิชาทั้งสองในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 
๒๕๔๖ มีคาคะแนนเปน F แตมีคาคะแนนของกระบวนวิชา MK ๒๐๔ เปน B และวิชา MK ๒๐๕ 
เปน A โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๖ เทากับ ๓.๖๖  
และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเทากับ ๓.๔๖ เปนผลสืบเน่ืองจากการที่ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการ
นับหนวยกิตสะสมในกระบวนวิชาทั้งสองที่ผูฟองคดีลงทะเบียนเรียนซ้ํา เฉพาะคาระดับคะแนน
มากท่ีสุดดังที่กําหนดไวในขอ ๔๑ ของขอบังคับดังกลาว ที่กําหนดวา การลงทะเบียนเรียน 
ตามขอ ๓๘ ขอ ๓๙ และขอ ๔๐ (การลงทะเบียนเรียนซ้ํา) ใหเปนไปตามขอ ๑๑ และใหนับ
หนวยกิตสะสมเฉพาะคาระดับคะแนนมากที่สุดเทาน้ัน  ดังน้ัน การบันทึกคาคะแนนของกระบวนวิชา
ทั้งสองโดยลบกระบวนวิชาทั้งสองที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗ ออกไป 
คงเหลือแตกระบวนวิชาที่ไดลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๖ โดยมีคาระดับ
คะแนนของกระบวนวิชา MK ๒๐๔ เปน B และวิชา MK ๒๐๕ เปน A จึงไมอาจฟงไดวา ผูฟองคดี
ไดรับอนุมัติใหบอกเลิกกระบวนวิชาทั้งสองที่ไดลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๖ 
แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๒/๒๕๕๖) 
 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขหลักสูตรการศึกษาตองมีผลตอไปในอนาคต  
ไมอาจกําหนดใหมีผลยอนหลังไปใชบังคับกับนักศึกษาที่ไดข้ึนทะเบียนและศึกษา 
ตามหลักสูตรเดิมกอนการเปลี่ยนแปลงได เวนแตกรณีจะเปนคุณแกนักศึกษาหลักสูตรเดิม 
ซึ่งอํานาจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขหลักสูตรการศึกษา และการใหมีผลยอนหลังไป
ใชบังคับกับนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
เปนอํานาจดุลพินิจของผูบริหารสถานศึกษา แตการใชดุลพินิจดังกลาวจะตองไมมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติ  เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ผูฟองคดีเปนนักศึกษาในหลักสูตรเดิม  
และไมไดอยูในกลุมที่มีการใหใชหลักสูตรใหมยอนหลัง จึงตองศึกษาตามหลักสูตรเดิม
ใหครบถวนตามขอบังคับของสถานศึกษา หาไมแลว แมวาผูฟองคดีจะศึกษาครบถวน
ตามเน้ือหาของหลักสตูรใหม ก็ไมอาจถือไดวาผูฟองคดีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในภาคที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๕  ตอมา ผูฟองคดีขอลาพักการศึกษา 
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ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๖ ซ่ึงระหวางนั้นไดมีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง การเทียบวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๒) กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๗)  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดกลับเขาศึกษาในภาคที่ ๑/๒๕๔๗ และไดศึกษา 
ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสอบผาน
ขอเขียนพิสดาร อันเปนการสอบเพ่ือจบการศึกษา ซ่ึงผูฟองคดีมีรายช่ืออยูในประกาศ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร เรื่อง ผลการสอบขอเขียนพิสดาร คร้ังที่ ๒/๒๕๔๘ และสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตรไดใหผูฟองคดีลงทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  
แตผูฟองคดีไมไดรับการอนุมัติ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือขออนุมัติ 
จบการศึกษาและขออนุมัติปริญญาตามโครงสรางหลักสูตรปรับปรุงใหม  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ที่ประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานัก (ทคอ.) มีมติไมอนุมัติ 
ใหผูฟองคดีและนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนปการศึกษา ๒๕๔๕ ใชหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหคณะรัฐประศาสนศาสตรไปดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาตามหลักสูตรเกา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหศึกษาได
ครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรตอไป สวนการที่ผูฟองคดีไดสมัครสอบขอเขียนพิสดาร
โดยที่ยังมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น ใหถือวาผลการสอบเปนโมฆะ 
และสถาบันไดดําเนินการคืนเงินคาสมัครสอบขอเขียนพิสดารใหผูฟองคดีแลว ผูฟองคดี 
ไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงผูฟองคดีวา  
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณแลวมีมติยืนยัน 
ตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานัก (ทคอ.) เน่ืองจากหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๕๔๗ ใชกับนักศึกษา 
ที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๖  ดังน้ัน นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๕ 
จะตองเรียนตามหลักสูตรเดิมใหครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรตอไป ผูฟองคดีจึงนําคดี
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีทั้งสอง และมีคําบังคับ
ใหมีการอนุมัติใหผูฟองคดีจบการศึกษาและอนุมัติปริญญาใหแกผูฟองคดี 
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๒๔ และมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง๒๕ แหงพระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ แลว เห็นไดวาการกําหนดหลักสูตรหรือ 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ เปนประเด็นพิพาทในคดีน้ี  
เปนอํานาจการบริหารงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
และถือเปนอํานาจดุลพินิจของผูถูกฟองคดีทั้งสองวาสมควรจะกําหนดหลักสูตรใหนักศึกษา 
ตองทําการศึกษาวิชาใดบางเพ่ือจะจบการศึกษา และโดยหลักกฎหมายทั่วไป การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแกไขหลักสูตรการศกึษายอมตองมีผลตอไปในอนาคต ไมอาจกําหนดใหมีผลยอนหลงั
ไปใชบังคับกับนักศึกษาที่ไดขึ้นทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมกอนการเปลี่ยนแปลงได 
เวนแตกรณีจะเปนคุณแกนักศึกษาหลักสูตรเดิม  อีกทั้ง การใชดุลพินิจดังกลาวของผูถูกฟองคดี
ทั้งสองตองไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา หลักสูตรใหม 
มีความแตกตางจากหลักสูตรเดิม คือ มีจํานวนหนวยกิตรวมลดลง และไมมีการสอบปากเปลา 
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกประกาศใหใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแตวันที่ ๑๓ 

                                                 
๒๔- ๒๕ พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

มาตรา ๑๖ สภาสถาบันมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปน้ี 

(๑) วางระเบียบและขอบังคับของสถาบัน 
(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๓) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
(๔) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร 
(๕) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกคณะ สํานักงานวิทยาเขต วิทยาลัย สํานัก หนวยงาน  

หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว 
(๖) เสนอการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงอธิการบดี ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย 

และผูชวยศาสตราจารย 
(๗) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก  

และรองผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
(๘) วางระเบียบเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของสถาบัน 
(๙) กําหนดเขตการศึกษาของสถาบันใหเปนวิทยาเขต 
(๑๐) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันซ่ึงมิไดระบุใหเปนหนาท่ี

ของผูใดผูหน่ึงโดยเฉพาะ 
 มาตรา ๑๙ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารงานของสถาบัน และอาจมีรองอธิการบดี

หรือผูชวยอธิการบดี หรือมีทั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๖๗ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

มกราคม ๒๕๔๗ เปนตนไป  ดังนั้น นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ 
จึงยังตองศึกษาตามหลกัสูตร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงตอมาปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติในการประชุม
คร้ังที่ ๔/๒๕๔๗ เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ อนุมัติใหใชหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา 
๒๕๔๖ ดวย อันมีลักษณะเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองใชดุลพินิจกําหนดหลักสูตรการศึกษา 
ใหมีผลยอนหลังไปเปนคุณกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๖ เพราะจะทําให
สามารถจบการศึกษาไดเร็วขึ้น  ทั้งน้ี ในชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ อันเปนเวลาที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
มีมติใหนําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปใช
กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๖ น้ัน นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๕ 
ไดลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรเดิมจนครบถวนแลว จึงไมสามารถลงทะเบียนเรียนตอเน่ือง 
กับหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได เพราะในหมวดวิชาเอกไดมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา 
และโครงสรางหลักสูตรไปแลว การใหนําหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปใชกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
ในปการศึกษา ๒๕๔๕ ยอมสงผลกระทบตอแผนการเรียนของนักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียน 
ในปการศึกษา ๒๕๔๕ ที่ไดเรียนในหมวดวิชาเอกตามหลักสูตรเดิมไปสวนใหญแลว ผูถูกฟองคดี
ทั้งสองจึงไมอาจกําหนดใหหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ยอนหลังไปใชกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๕ ได  สวนนักศึกษา
ที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๖ ไดลงทะเบียนเรียนไปแลว ๓ ภาคการศึกษา ซ่ึงเปน
การศึกษาในหมวดวิชาหลักที่มีเน้ือหาสวนใหญเหมือนกันทั้งหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม  
และยังตองทําการศึกษาในหมวดวิชาเอกตอไปในปการศึกษา ๒๕๔๗  ดังน้ัน แมเน้ือหาวิชา 
และโครงสรางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗ ในหมวดวิชาเอกจะมี 
ความแตกตางจากหลักสูตรเดิม ก็ไมสงผลกระทบตอแผนการเรียนของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน 
ในปการศึกษา ๒๕๔๖ เพราะนักศึกษาดังกลาวสามารถลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเอก 
ไดอยางตอเน่ือง กรณียอมเห็นไดวา สาระสําคัญของการเรียนของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน 
ในปการศึกษา ๒๕๔๕ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๖ มีความแตกตางกัน 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหใชหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม) 
พ .ศ . ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๖ จึงเปนการใชดุลพินิจ 
ที่สมเหตุสมผล เพราะคํานึงถึงการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดในแตละปการศึกษาเปนสําคัญ 
มิใชเปนการเลือกปฏิบัติกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๕ แตอยางใด ซ่ึงอํานาจ
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขหลักสูตรการศึกษาและการใหมีผลยอนหลังไปใชบังคับ 
กับนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมกอนการเปลี่ยนแปลงนั้น เปนอํานาจ



      
 
๑๔๖๘     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ดุลพินิจของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ศาลไมอาจมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหใชหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
กอนปการศึกษา ๒๕๔๗ ได เพราะจะเปนการกาวลวงเขาไปใชอํานาจของฝายปกครองเสียเอง 

นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังฟงตอไปไดวา แมจะมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว แตคณะ
รัฐประศาสนศาสตรก็ยังคงจัดการเรียนการสอนในวิชาตามหลักสูตรเดิมที่ไมสามารถเทียบปรับ
ตามหลักสูตรใหมไดตอไป การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกลาวจึงไมกอใหเกิดภาระในการเรียน
แกผูฟองคดีเพ่ิมขึ้นแตอยางใด  ดังน้ัน เ ม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิได มีมติใหใชหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม) พ.ศ.๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
กอนปการศึกษา ๒๕๔๖ ซ่ึงกลับเขาทําการศึกษาพรอมกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา 
๒๕๔๖ ดวย การท่ีผูฟองคดีไดลาพักการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๖ และกลับเขาศึกษาตอ
ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๗ พรอมกับนักศึกษารุนที่ ๖ ซ่ึงเปนรุนที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
ในปการศึกษา ๒๕๔๖ จึงมีผลเพียงทําใหผูฟองคดีสามารถทําการศึกษาไปพรอมกับนักศึกษา
รุนที่ ๖ เทาน้ัน ไมไดมีผลทําใหผูฟองคดีซ่ึงขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๕ 
กลายเปนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๖ แตอยางใด และในกรณีเชนน้ีไมอาจใหสิทธิ
ผูฟองคดีเรียนเพียง ๓๙ หนวยกิต เปนการเฉพาะรายได เพราะหากใหก็ยอมจะไมเปนธรรมและ
เลือกปฏิบัติตอนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียนในปการศึกษา ๒๕๔๕ รายอ่ืน ๆ ที่ไดลงทะเบียนเรียน
จนครบ ๔๕ หนวยกิต ตามหลักสูตรเดิมแลว ผูฟองคดีจึงตองทําการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ รวม ๔๕ หนวยกิต  
และตองทําการสอบขอเขียนพิสดารและสอบปากเปลาดวย จึงจะถือไดวาสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรของสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร เม่ือผูฟองคดีทําการศึกษาเพียง ๓๙ หนวยกิต 
โดยยังไมไดศึกษาวิชา รศ. ๗๗๒ การประเมินผล และรศ. ๗๗๓ การจัดการปฏิบัติการ  
ซ่ึงทั้งสองวิชาไมสามารถเทียบปรับตามหลักสูตรใหมได กรณีจึงตองถือวาผูฟองคดียังศึกษา 
ไมครบถวนตามขอกําหนดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ผูฟองคดีจึงมิใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ตามนัยขอ ๘๐ วรรคหน่ึง (๒) ของขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งแจงผูฟองคดีวา ที่ประชุมคณบดีและ
ผูอํานวยการสํานัก (ทคอ.) มีมติไมอนุมัติใหผูฟองคดีและนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนในปการศึกษา ๒๕๔๕ ใชหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุงใหม) พ.ศ. ๒๕๔๗ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาอุทธรณแลวมีมติยืนยัน
ตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานัก (ทคอ.) ในเรื่องดังกลาว  



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๖๙ 
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จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๑๖/๒๕๕๖) 

 

๖. การพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๗. การดําเนินกิจการการศึกษา 
 

๗ .๑  มหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนกอนได รับการอนุมัติหลักสูตร 
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรในภายหลังใหแตกตาง 
ไปจากประกาศรับสมัคร และไมจัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กําหนดตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามิไดมีขอหามสถาบันอุดมศึกษา
เปดสอนหลักสูตรใด ๆ กอนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยก็ไดดําเนินการตามข้ันตอนและหลักเกณฑตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด จนกระทั่งในเวลาตอมาสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาว กรณีถือไดวา
หลักสูตรที่ไดเปดการเรียนการสอนกอนไดรับการเห็นชอบ ซึ่งตอมาไดรับความเห็นชอบ
ในภายหลังน้ันเปนหลักสูตรที่กําหนดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรซึ่งเปนไปตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งชื่อดังกลาวสอดคลองกับกลุมวิชาที่ศึกษา ก็ยอมเปนการกระทําที่ชอบ
ดวยกฎหมายเชนกัน  อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏขอเท็จจริงวา มหาวิทยาลัยไมไดจัดใหมี
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว 
เปนเกณฑมาตรฐาน กรณียอมเปนเหตุใหผูเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวซึ่งไดยุติการเรียน
ในเวลาตอมา เน่ืองจากเห็นวาหากตนศึกษาในหลักสูตรดังกลาวตอไป ก็จะไมสามารถ
นําความรูไปใชในการทํางานอันจะเปนประโยชนแกหนวยงานตนสังกัดของตนได  
เปนเหตุใหไดรับความเสียหาย อันถือเปนการกระทําละเมิดตอผูเขาศึกษาดังกลาว 
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 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยแมโจ (ผูถูกฟองคดี) ที่เปดการเรียน
การสอน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๘ เม่ือผูฟองคดีไดเขาเรียนไประยะหนึ่ง 
จึงเห็นวา ผูถูกฟองคดีไมมีความพรอมในการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว การสอนไมมีคุณภาพ
และไมไดมาตรฐาน และการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน (coursework) ตามหลักสูตร
ในชั้นปที่ ๑ คณะพัฒนาการทองเที่ยว ใชอาจารย ๓ คน สอนทุกวิชาในทั้งสองภาคการศึกษา 
และในเวลาตอมาไดทราบวาปริญญาที่จะไดรับเม่ือจบการศึกษานั้นไมตรงกับชื่อปริญญา 
ที่ผูถูกฟองคดีระบุไวในประกาศรับสมัคร  ตอมา เม่ือถึงภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
ผูฟองคดีไมไดไปลงทะเบียนเรียน ผูถูกฟองคดีจึงมีประกาศใหผูฟองคดีพนสภาพการเปน
นักศึกษา ผูฟองคดีเห็นวาการเปลี่ยนชื่อปริญญาของหลักสูตรที่ผูฟองคดีเขาศึกษาจากปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต เปนชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การรวมหลักสูตรสาขาวิชาเอก 
การบริหารการพัฒนาเขากับวิชาเอกการจัดการนันทนาการและการทองเที่ยว โดยการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่ไมไดเกณฑมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเปนการกระทําที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีพรอมดอกเบี้ย 

 คําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 หนังสือเวียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๑๓๗๘ 

ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขอ ๓ กําหนดวา สถาบันอุดมศึกษามิควรเปดสอนหลักสูตรใด ๆ 
กอนที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติหรือเห็นชอบการเปดสอนหลักสูตรนั้น ๆ 
และสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็มิไดมีขอหามสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนหลักสูตรใด ๆ 
กอนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร ประกอบกับผูถูกฟองคดีก็ได
ดําเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
โดยไดมีการเปลี่ยนชื่อปริญญาหลักสูตร การปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งดําเนินการแกไขตามขอสังเกตในสวนของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนด โดยตอมาสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาวแลว เม่ือวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงยอมถอืไดวาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
เปนหลักสูตรที่กําหนดโดยชอบดวยกฎหมาย  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีเปดการศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว วิชาเอกการบริหารการพัฒนา  
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โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ที่ ๔๘๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รับสมัคร
บุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 

 สําหรับการเปลี่ยนชื่อปริญญาของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)  
เปนชื่อปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (ปร .ด.) ของสภามหาวิทยาลัยแมโจก็เปนการดําเนินการ 
ตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่ผูถูกฟองคดี
เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอ
สําหรับวิชาตาง ๆ ไว แตยังไมไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว  ดังน้ัน การกําหนดชื่อปริญญาของสาขาวิชา
พัฒนาการทองเที่ยว วิชาเอกการจัดการนันทนาการและการทองเที่ยว และวิชาเอกการบริหาร
การพัฒนา จึงตองกําหนดชื่อปริญญาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ และเม่ือพิจารณาโครงสรางหลักสูตร 
และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
วิชาเอกการจัดการนันทนาการและการทองเที่ยว และวิชาเอกการบริหารการพัฒนาที่ปรากฏอยู
ในเอกสารหลักสูตรแลว เห็นวา สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยวที่ผูถูกฟองคดีเปดสอน อาจจัดอยู
ในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร (Social Scienes) สาขาวิชาการจัดการ (Management) และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมบริการ (Service Industries)  ดังน้ัน เม่ือสาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยวเปนสาขา 
ที่อยูในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร (Social Scienes) ชื่อปริญญาของสาขานี้จึงสามารถใชชื่อวา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Art) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) ก็ได 
การที่สภามหาวิทยาลัยแมโจเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อปริญญาของหลักสูตรนี้ จึงเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

 สําหรับประเด็นปญหาวา  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยแมโจอนุมัติและ 
คณะพัฒนาการทองเที่ยวนํามาจัดการเรียนการสอน มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน
ตามเกณฑมาตรฐานดานจํานวนและคุณวุฒิที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว
หรือไม น้ัน  จากขอเท็จจริงเก่ียวกับขอมูลคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน
แสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีไมมีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามที่ กําหนดไวเปนมาตรฐานดานอาจารยในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และโดยที่ผูฟองคดี 
มีความคาดหวังโดยชอบธรรมและมีความเชื่อม่ันวา การท่ีผูถูกฟองคดีไดประกาศเปดรับสมัคร
บุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว ยอมเชื่อวา
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หลักสูตรที่ผูถูกฟองคดีจะเปดการเรียนการสอนเปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และสอน
โดยอาจารยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติไดมาตรฐาน  แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดี
ไมไดจัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว
เปนเกณฑมาตรฐานดังกลาว หากผูฟองคดีศึกษาในหลักสูตรดังกลาวตอไป ก็จะไมสามารถ 
นําความรูมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ รวมทั้ง 
ไมสามารถที่จะนําความรูมาใชในการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันที่ผูฟองคดีสังกัดได 
การกระทําของผูถูกฟองคดีดังกลาวยอมเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงเปน 
การละเมิดตอผูฟองคดี  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่ผูฟองคดี 
ไดชําระไปบางสวน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๐/๒๕๕๕) 
 

๗.๒ การคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุง 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง การขอคืนเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยอธิการบดีไดออกเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาที่ในบังคับบัญชาเพื่อใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กําหนดไว 
อยางชัดแจง เพื่อปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึน อันเปนการใชอํานาจหนาที่บริหารงาน
ตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไว  ดังน้ัน แมประกาศดังกลาวจะมีขอกําหนดใหการบอกเลิก
กระบวนวิชาเพราะลงทะเบียนเรียนซ้ําไว ถานักศึกษาไมมีใบเสร็จรับเงินมาแสดง 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาน้ัน ๆ ให แตไมคืนเงินคาหนวยกิต  
หรือคาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ให ก็ไมอาจถือวาเปนการกําหนดที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ผูถูกฟองคดี) ไดลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชา LW ๒๐๕ ซํ้าไวในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๘ และไดจายคาลงทะเบียนเรียน 
จํานวน ๗๕ บาท คาบํารุงมหาวิทยาลัยจํานวน ๑๕๐ บาท และคาสมาชิกขาวรามฯ ๑ ภาค 
จํานวน ๑๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓๒๕ บาท ตอมา ผูฟองคดีรูผลวาสอบไดครบตามหลักสูตร 
และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาให ผูฟองคดีจึงไดไปติดตอที่สํานักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล (สวป.) ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดี เพ่ือขอเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัยคืน เปนเงินจํานวน ๒๒๕ บาท โดยไดนํา
ใบรับรองสภามหาวิทยาลัยพรอมกับสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนไปแสดง เน่ืองจาก
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหายไป แตเจาหนาที่แจงวาตองนําใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง  



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๗๓ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

จึงไมทําเรื่องคืนเงินให โดยอางวาเปนการดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
เรื่อง การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือไปยังผูอํานวยการสํานักบริการ 
ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) เพ่ือสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองการขอเงิน 
ที่ลงทะเบียนซ้ําไวคืน แตไดรับคําชี้แจงทํานองเดียวกัน ผูฟองคดีเห็นวา ประกาศมหาวิทยาลัย
รามคําแหงฉบับดังกลาว ทําใหผูฟองคดีและนักศึกษาท่ีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหายไดรับ 
ความเดือดรอนและเสียหาย เน่ืองจากไมสามารถขอเงินคืนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได ทั้งที่ขอบังคับดังกลาวไดถูกยกเลิกโดยขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปแลว จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง การขอคืนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๓๘ และใหผูถูกฟองคดีชดใชเงินจํานวน ๒๒๕ บาท ใหแกผูฟองคดี 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงไมปรากฏวาประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง การขอคืนเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๓๘ อันเปนประกาศท่ีพิพาทไดถูกยกเลิกไปตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง แตยังคงใชประกาศ
ดังกลาวเร่ือยมา จนกระทั่งถึงปการศึกษา ๒๕๔๘ และปการศึกษา ๒๕๔๙  อีกทั้ง ในขอ ๑๙.๓ 
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ .ศ . ๒๕๔๔  
ยังมีสาระสําคัญเก่ียวกับการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุง
มหาวิทยาลัย เชนเดียวกับขอ ๑๘.๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย ดังน้ัน ขอเท็จจริงจึงฟงวา ไมมีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เรื่อง การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุง
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ แตอยางใด และโดยที่ประกาศดังกลาวผูถูกฟองคดี
โดยอธิการบดีไดออกประกาศเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา
เพ่ือใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวอยางชัดแจง เพ่ือปองกันการทุจริต 
ที่อาจจะเกิดขึ้น อันถือเปนการใชอํานาจหนาที่บริหารงานตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไว  ดังน้ัน 
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน 
และคาบํารุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ จึงยังคงมีผลบังคับใชและออกโดยชอบ
ดวยกฎหมายแลว 

 



      
 
๑๔๗๔     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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 มีประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปวา ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง การขอคืน
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๓๘ ขอ ๔ ที่กําหนดวา การบอกเลิกกระบวนวิชาเพราะลงทะเบียนเรียนซ้ําไว ถานักศึกษา 
ไมมีใบเสร็จรับเงินมาแสดง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาน้ัน ๆ ให แตไมคืน
เงินคาหนวยกิต หรือคาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ให ขัดหรือแยงกับขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม เพียงใด เห็นวา ขอ ๑๙  
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดวา 
การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจะไมคืนใหแกนักศึกษา เวนแต ๑๙.๓ กําหนดวา นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาใดซ้ําไว เพราะยังไมรูผลการสอบของภาคกอน ตอมารูผลวาสอบไดครบตามหลักสูตร 
นักศึกษาผูน้ันมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ันเปนรายหนวยกิตเต็มจํานวน 
คาบริการลงทะเบียนไมตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดและคาบํารุงมหาวิทยาลัยได  
และขอ ๒๔ ของขอบังคับเดียวกัน กําหนดให อธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี ในกรณีพิเศษ
ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งและปฏิบัติการตามที่เห็นสมควร จากขอบังคับดังกลาวจะเห็นไดวา  
ผูถูกฟองคดีจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย
แกนักศึกษา เวนแตนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซํ้าไว เพราะยังไมรูผลการสอบของ
ภาคกอน ตอมารูผลวาสอบไดครบตามหลักสูตร นักศึกษามีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาน้ันเปนรายหนวยกิตเต็มจํานวน คาบริการลงทะเบียนไมตรงตามวันที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและคาบํารุงมหาวิทยาลัยได แตโดยที่ขอบังคับดังกลาวมิไดกําหนดรายละเอียด 
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขอเงินไว ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง การขอคืนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๓๘ ขอ ๔ จึงเปนการกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการขอคืนเงิน ประกาศดังกลาวจึงเปน
หลักเกณฑและขั้นตอนเพ่ือเจาหนาที่ในบังคับบัญชาถือเปนแนวทางปฏิบัติ  ดังนั้น ประกาศ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน  
และคาบํารุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ จึงมิไดขัดหรือแยงกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔  อน่ึง สําหรับประเด็นที่ 
ผูฟองคดีอุทธรณวา ประกาศมหาวิทยาลัยดังกลาวมิไดอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาแตเพ่ือ
รักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเอง น้ัน เห็นวา การออกขอบังคับและประกาศดังกลาว 
ก็เพ่ือปองกันการทุจริตจากการขอคืนเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ปกปองผลประโยชนของรัฐ 
และมหาวิทยาลัย สําหรับใชกับนักศึกษาของผูถูกฟองคดีเทาเทียมกันซ่ึงมีจํานวนมาก 
ถึงหกแสนคน กรณีหากผูฟองคดีมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง เจาหนาที่ก็ชอบที่จะคืนเงิน
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ดังกลาวให และแมผูฟองคดีจะไมมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง ผูฟองคดีก็สามารถยื่นคํารอง
ขอใหอธิการบดีพิจารณาส่ังการเปนกรณีพิเศษได ตามขอ ๒๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ อุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น 

 เม่ือไดวินิจฉัยแลววา ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหงดังกลาวชอบดวยกฎหมาย 
ดังน้ัน การออกประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหงฉบับพิพาท จึงไมไดกระทําละเมิดและทําให 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูถูกฟองคดีจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายคืนเงิน 
ใหแกผูฟองคดี  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๓/๒๕๕๗) 

 

 การที่มหาวิทยาลัยใหผูได รับการพิจารณาในระบบโควตาตองชําระ 
คาบํารุงการศึกษากอนการเปดภาคเรียนก็เพื่อเปนการยืนยันสิทธิในการเขาศึกษา 
กับมหาวิทยาลัยน้ัน อันเปนมาตรการในการปองกันมิใหผูไดรับการพิจารณาในระบบ
โควตาสละสิทธิ ซึ่งจะทําใหเปนปญหาในการวางแผนจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  
ดังน้ัน เม่ือไมปรากฏวามีเหตุใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะตองคืนเงินคาบํารุงการศึกษาใหแก
ผูไดรับการพิจารณาในระบบโควตาดังกลาวตามที่กําหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงไมตองคืนเงินคาบํารุงการศึกษาใหแกบุคคลดังกลาว 

 สรุปขอเท็จจริง 
 บุตรของผูฟองคดีไดสมัครเขาศึกษาในประเภทโควตาระดับปริญญาตรี  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา และสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ตอมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ผูถูกฟองคดี) แจงวา 
บุตรของผูฟองคดีไดรับการจัดสรรโควตาตามที่ไดสมัครเขาศึกษาตอ โดยบุตรของผูฟองคดี 
ไดไปรายงานตัวและชําระคาบํารุงการศึกษาแลว  หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดี
แจงวา บุตรของผูฟองคดีผานการสอบคัดเลือกเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และผูฟองคดี
มีความประสงคที่จะใหบุตรเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกลาว จึงขอถอนสิทธิการเขาศึกษา
ของบุตรและขอใหคืนเงินคาบํารุงการศึกษา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงวาไมสามารถคืนเงิน 
คาบํารุงการศึกษาใหแกผูฟองคดีได ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ใหผูถูกฟองคดีคืนเงินคาบํารุงศึกษาใหแกผูฟองคดี 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 บุตรของผูฟองคดีไดสมัครเขาศึกษาตอในประเภทโควตาระดับปริญญาตรี  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยบุตรของผูฟองคดีไดไปรายงานตัวและชําระคาบํารุงการศึกษา



      
 
๑๔๗๖     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ใหแกผูถูกฟองคดีแลว ขอเท็จจริงปรากฏวา โครงการรับบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
ของผูถูกฟองคดีน้ัน มีกําหนดการรับบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา  
โดยเปดรับสมัครเปนจํานวน ๓ รอบ  ในการนี้ บุตรของผูฟองคดีไดผานการคัดเลือกและ 
เปนนักศึกษาโควตา รอบที่ ๑ หากผูฟองคดีประสงคจะใหบุตรของตนเองเขาศึกษาตอ 
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ผูฟองคดีสามารถใหบุตรของตนเองสละสิทธิการเขาศึกษาระบบโควตา
ของผูถูกฟองคดีในรอบที่ ๑ ได เพ่ือรอผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวรกอน  
หากบุตรของผูฟองคดีไมผานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนเรศวร บุตรของผูฟองคดีก็สามารถ
ที่จะสมัครเขาศึกษากับผูถูกฟองคดีในระบบโควตาในรอบที่ ๒ หรือรอบที่ ๓ หรือสมัครในระบบ
คัดเลือกตรงไดอีก ซ่ึงไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดกําหนดหลักเกณฑใด ๆ ในการจํากัดสิทธิ
ไมใหผูที่สละสิทธิในการเขาศึกษาระบบโควตาจะสมัครเขาศึกษากับผูถูกฟองคดีอีก  
และการที่บุตรของผูฟองคดีไดมารายงานตัวและชําระคาบํารุงการศึกษาใหแกผูถูกฟองคดีแลว 
ยอมแสดงวาบุตรของผูฟองคดีสมัครใจที่จะเปนนักศึกษาใหมของผูถูกฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดี
ใหผูไดรับการพิจารณาในระบบโควตา รวมทั้งบุตรของผูฟองคดีตองชําระคาบํารุงการศึกษากอน
การเปดภาคเรียนก็เพ่ือเปนการยืนยันสิทธิในการเขาศึกษากับผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนมาตรการ 
ในการปองกันมิใหผูไดรับการพิจารณาในระบบโควตา รวมทั้งบุตรของผูฟองคดีสละสิทธิ  
ซ่ึงจะทําให เปนปญหาในการวางแผนจัดการเ รียนการสอนของผูถูกฟองคดี  ดัง น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงไมปรากฏวา มีเหตุใด ๆ ที่ผูถูกฟองคดีจะตองคืนเงินคาบํารุงการศึกษาใหแก 
ผูฟองคดี ตามที่กําหนดไวในขอ ๖๒๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
วาดวยการถอนคืนเงินคาบํารุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูถูกฟองคดีจึงไมตองคืนเงินคาบํารุง
การศึกษาใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๒/๒๕๕๗) 

 

๗.๓ การเบิกจายเงินในโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย 
 

 ในการพิจารณาคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุในโครงการหมวดเงิน
อุดหนุนวิจัยอาจารยที่มีการทดลองจายไปแลว ผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ 
พึงตรวจพิจารณาแตเพียงวา ผูย่ืนคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุเปนผูมีสิทธิขอเบิกจาย
หรือไม วัสดุที่ผูย่ืนคําขออนุมัติใหเบิกจายไดจัดหามาน้ันเปนวัสดุที่ขอเบิกจายไดหรือไม 

                                                 
๒๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการถอนคืนเงินคาบํารุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ ๖ นักศึกษาใหมที่ชําระคาบํารุงการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคการศึกษาแลว จะขอถอนคืนเงินดังกลาวไมได 
ยกเวนกรณีไมสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ถูกเกณฑเขารับราชการทหารกองประจําการ ปวยจนไมสามารถเรียนได 
โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลยืนยัน หรือเสียชีวิตจะขอคืนเงินไดรอยละ ๘๐ ของคาบํารุงการศึกษาเหมาจาย 
เปนรายภาคการศึกษา 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๗๗ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

และผูย่ืนคําขออนุมัติใหเบิกจายไดแสดงหลักฐานวาไดจัดหาวัสดุน้ันมาครบถวนหรือไม
เทาน้ัน กรณีหาอาจยกเอาขอที่วา ผูย่ืนคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุใชตําแหนง 
ทางวิชาการไมถูกตองนําหนาชื่อของตนในแบบคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุข้ึนมาอาง
เปนเหตุผลในการปฏิเสธไมอนุมัติตามที่ขอไดไม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดรับตําแหนงศาสตราจารย จากกระทรวงกิจการเยาวชน การศึกษา
แหงชาติและวิจัย ประเทศฝรั่งเศส ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรีไดทําสัญญาจางผูฟองคดีในฐานะลูกจางชาวตางประเทศ ใหปฏิบัติงาน 
ในตําแหนงผูเชี่ยวชาญระดับ ๓ สังกัดสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ  
มีกําหนดเวลา ๑ ป และหลังครบกําหนดตามสัญญาจางแลว ไมไดวาจางผูฟองคดีตอ  ทั้งนี้ 
ในขณะที่ผูฟองคดีปฏิบัติงานตามสัญญามีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารยพิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดยื่นเอกสารขออนุมัติเบิกจายเงินในโครงการ
หมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย ป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนคาวัสดุและเงินเดือนเจาหนาที่รวม ๔ คร้ัง 
ตอรักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  
ซ่ึงปรากฏวา ในการเบิกคร้ังที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ไมมีปญหาแตอยางใด แตสําหรับในการเบิกคร้ังที่ ๑ 
และครั้งที่ ๒ น้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา ผูฟองคดีลงนามและระบุตําแหนงทางวิชาการวา 
ศ.ดร. (ศ. หมายถึง ศาสตราจารย) ในชองผูรับรองลงในเอกสารทั้งสองฉบับ ทั้งที่ผูฟองคดี 
มีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารยเทาน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจงผูฟองคดี
โดยมีสาระสําคัญวา ผูฟองคดีมีสิทธิไดรับเงินตามใบเสนอขอซื้อ/จางและใบเบิกของทั้งสอง
โครงการ แตเน่ืองจากเอกสารดังกลาวยังไมถูกตองเพราะผูฟองคดีไดระบุคํานําหนาชื่อโดยใช
ตําแหนง ศ. อันเปนการขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติที่ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) คร้ังที่ ๗/๒๕๔๖ ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถลงชื่อรับรองเอกสาร
ดังกลาวและอนุมัติใหเบิกจายเงินแกผูฟองคดีได ขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกลาว 
ใหถูกตองตามกฎหมาย แตผูฟองคดีไมไดแกไข เน่ืองจากเห็นวาตําแหนงวิชาการศาสตราจารยน้ัน 
ผูฟองคดีไดรับมาอยางถูกตองตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส จึงเปนสิทธิอันชอบธรรม 
ของผูฟองคดีที่จะเลือกใชนําหนาชื่อหรือไม ถือเปนสิทธิสวนบุคคลซึ่งไมเ ก่ียวของกับ 
การขอเบิกจาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุมัติ 
ใหเบิกจายคาวัสดุอุปกรณสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ผูฟองคดี
สอนอยูตามโครงการหมวดเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย ป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 



      
 
๑๔๗๘     แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงาน 
และวัสดุ (ปจจุบันคือคณะพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ) หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา เปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรีใหมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติการดําเนินการ
ตามกระบวนจัดหา ตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และอนุมัติเบิกจายคาใชจาย
ในการดําเนินงานทุกลักษณะรายจายในวงเงินไมเกินครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยในการพิจารณา
คําขออนุมัติใหเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงานทุกลักษณะรายจาย ซ่ึงในที่ น้ี ก็คือ 
การพิจารณาคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุที่มีการทดลองจายไปแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
พึงตรวจพิจารณาแตเพียงวา ผูยื่นคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุเปนผูมีสิทธิขอเบิกจายหรือไม 
วัสดุที่ผูยื่นคําขออนุมัติใหเบิกจายไดจัดหามาน้ันเปนวัสดุที่ขอเบิกจายไดหรือไม และผูยื่นคําขอ
อนุมัติใหเบิกจายไดแสดงหลักฐานวาไดจัดหาวัสดุน้ันมาครบถวนหรือไม เทาน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
หาอาจยกเอาขอที่วา ผูยื่นคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุใชตําแหนงทางวิชาการไมตรงตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) แตงตั้งนําหนาชื่อของตน 
ในแบบคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุ ขึ้นมาอางเปนเหตุผลในการปฏิเสธไมอนุมัติตามที่ขอไดไม 
เน่ืองจากแมหากจะเปนความจริงวา ผูยื่นคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุไดใชตําแหนง 
ทางวิชาการที่ไมตรงตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ แตงตั้งนําหนาชื่อของตนในแบบคําขออนุมัติ 
ใหเบิกจายคาวัสดุ การกระทําเชนวาน้ีของผูยื่นคําขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุก็มิไดมีผลทําให 
ผูยื่นคําขอสิ้นสิทธิที่จะขอเบิกจายคาวัสดุแตอยางใด เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดเปนยุติวา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดปฏิเสธการลงนามอนุมัติใหเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงานดังกลาว  
โดยอางเหตุผลแตเพียงวา ผูฟองคดีไดลงชื่อในการขออนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุในชองผูรับรอง 
โดยใชคํานําหนานามวาศาสตราจารย ทั้งๆ ที่ดํารงตําแหนงเพียงรองศาสตราจารยพิเศษ  
เปนการลงนามโดยไมชอบและขัดตอมาตรา ๕๒๒๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

                                                 
๒๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

มาตรา ๕๒ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได
ตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหน่ึงใหใชอักษรยอ ดังน้ี 
(๑) ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารยเกียรติคุณใหใชอักษรยอ ศ. 
(๒) รองศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารยพิเศษ ใหใชอักษรยอ รศ. 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหใชอักษรยอ ผศ. 



 
 
 

                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๗๙ 
  

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

พระจอมเกลาธนบุรีฯ ขัดตอมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ คร้ังที่ ๗/๒๕๔๖ เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๔๖ และขัดตอประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เร่ือง การใชตําแหนง 
ทางวิชาการ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เทาน้ัน โดยไมปรากฏวา การปฏิเสธการลงนามอนุมัติ
ใหเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงานดังกลาว เกิดจากการท่ีผูฟองคดีมิไดเปนผูมีสิทธิ 
ที่จะขอเบิกจายคาใชจายดังกลาว หรือคาวัสดุ TC WIRE TYPE K TT-K-๒๔ “OMEGA”  
สายเทอรโมคัปเปลที่ผูฟองคดีไดทดรองจายไปนั้น เปนเรื่องที่ไมสามารถขอเบิกจายคาใชจาย
ดังกลาวได หรือผูฟองคดีไมไดยื่นใบเบิกตามแบบ กค. ๐๓ และใบเสนอขอซื้อ/จาง โดยวิธี
เปรียบเทียบราคา (วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) ตามแบบ PC-๐๓-๐๒-F๒ หรือในการยื่นขอ
เบิกจายคาใชจายตามแบบดังกลาว ไมมีเอกสารหลักฐานหรือมีเอกสารหลักฐานที่ไมถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแตอยางใด กรณีจึงเปนการปฏิเสธ 
การลงนามอนุมัติใหเบิกจายเงินคาวัสดุ (คร้ังที่ ๒/๒๕๔๗) โครงการการลดความชื้นในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยใชเทอรโมอิเล็กตริก ระยะที่ ๑ จํานวนเงิน ๕,๗๗๘ บาท และคาวัสดุ  
(คร้ังที่ ๓/๒๕๔๗) โครงการการผลิตพลังงานไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กตริกรวมกับพลังงาน
แสงอาทิตย ระยะที่ ๒ จํานวน ๕,๗๗๘ บาท จากเงินกองทุนวิจัย แผนงานวิจัยประยุกต/
งานวิจัยอาจารย โครงการเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย หมวดรายจายเงินอุดหนุนวิจัยอาจารย  
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไมชอบ และเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินคาวัสดุ (คร้ังที่ ๒/๒๕๔๗) โครงการ
การลดความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใชเทอรโมอิเล็กตริก ระยะที่ ๑ จํานวน ๕,๗๗๘ บาท 
และ (คร้ังที่ ๓/๒๕๔๗) โครงการการผลิตพลังงานไฟฟาโดยใชเทอรโมอิเล็กตริกรวมกับพลังงาน
แสงอาทิตย ระยะที่ ๒ อีกจํานวน ๕,๗๗๘ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน ๑๑,๕๕๖ บาท ใหแก
ผูฟองคดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูฟองคดีไดจัดสงเอกสารประกอบการขอเบิกจายถูกตอง
ครบถวนแลว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๔/๒๕๕๖)  



                                                                                                               

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

บทที่ ๒๗ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับขอมูลขาวสารของราชการ 

 
๑. การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 

 ๑.๑ ขอมูลขาวสารของราชการ 
 

๑.๑.๑ กรณีหนวยงานของรัฐปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอ 
 

กรณีที่มีการรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการวา 
หนวยงานของรัฐปฏิเสธถึงความมีอยูของเอกสารในความครอบครองและผูย่ืนคําขอ 
ไมเชื่อวาเปนความจริง คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเขาไปตรวจสอบขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐ ทั้งวิธีการเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคํา และใหสงพยานหลักฐานที่เก่ียวของ 
หากการตรวจถอยคําดังกลาวยังผลใหไดความชัดเจนถึงเหตุผลที่มีนํ้าหนักหักลาง 
ถึงการมีอยูของเอกสารที่ ผู ย่ืนคําขออางถึง ยอมถือวาการดําเนินการตรวจสอบ 
และปฏิเสธถึงการมีอยูของเอกสารของหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีมีหนังสือขอใหอธิบดีกรมธนารักษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เปดเผย 

ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงวาจากการตรวจสอบไมปรากฏ
เอกสารที่ผูฟองคดีขอใหเปดเผยขอมูล ผูฟองคดีไมเชื่อคําชี้แจงดังกลาว จึงมีหนังสือรองเรียน 
ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมอบหมาย 
ใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินการกรณีรองเรียนใหคณะกรรมการขอมูลขาวสาร 
ของราชการใชอํานาจตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เพ่ือตรวจสอบขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐเปนผูพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว  
ผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เห็นวา ไมมีเอกสาร 
ตามขอรองเรียนจริงและแจงใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตรวจสอบ 
ขอรองเรียนของผูฟองคดีไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว โดยรับฟงแตเพียงคําชี้แจง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 



 
 
๑๔๘๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย และขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปดเผยขอมูลขาวสารตามความประสงคของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยท่ีมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

บัญญัติวา คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนําความในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ
ปฏิเสธวาไมมีขอมูลขาวสารตามที่มีคําขอไมวาจะเปนกรณีตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕  
ถาผูมีคําขอไมเชื่อวาเปนความจริงและรองเรียนตอคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการที่ เ ก่ียวของไดและแจงผล 
การตรวจสอบใหผูรองเรียนทราบ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ขึ้น โดยใหมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสาร 
ของราชการตามขอรองเรียนของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน และมีอํานาจ
หนาที่ในการสรุปผลการตรวจสอบและแจงผลใหผูรองเรียนทราบตามมาตรา ๓๓ และรายงาน 
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จึงมีอํานาจดําเนินการตรวจสอบ 
ขอมูลขาวสารของราชการตามที่ผูฟองคดีรองเรียน และมีอํานาจแจงผลการตรวจสอบ 
ใหผูฟองคดีทราบได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 
ดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของราชการตามขอรองเรียนของผูฟองคดี จึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

สําหรับประเด็นการดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารตามคําขอของผูฟองคดี
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ น้ัน เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจฯ ไดดําเนินการใชอํานาจตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เขาไปตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทั้งวิธีการเรียกใหบุคคลที่เก่ียวของ
มาใหถอยคําและใหสงเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวของแลว การตรวจสอบดังกลาว
ยังผลใหไดความชัดแจงถึงเหตุผลที่มีนํ้าหนักหักลางถึงการมีอยูของเอกสารที่ผูฟองคดีอางถึง 
ดังน้ัน การดําเนินการตรวจสอบและปฏิเสธถึงความมีอยูของเอกสารของผูถูกฟองคดีทั้งสอง  
จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๙-๙๒๐/๒๕๕๕) 
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๑.๑.๒ ศาลปกครองไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหหนวยงานของรัฐเปดเผย
ขอมูลขาวสารใหแกผู ย่ืนคําขอในทันที  ผูขอขอมูลขาวสารยังคงมีหนาที่ตองไป
ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวเสียกอน 

 

การที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน
และการบังคับใชกฎหมาย ที่ยกอุทธรณคําขอใหเปดเผยขอมูลขาวสารของผูฟองคดี  
หากผูฟองคดีประสงคจะไดขอมูลขาวสารดังกลาว ผูฟองคดีจะตองไปตรวจและขอสําเนา
ตอเจาหนาที่ที่เปนผูใหบริการขอมูลขาวสารตามกระบวนและข้ันตอนที่พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไวเสียกอน การที่ผูฟองคดีจะขอให 
ศาลปกครองพิพากษาใหเปนไปตามความตองการของผูฟองคดี  โดยผูฟองคดี 
ไมตองปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองไมมีอํานาจ
กําหนดคําบังคับใหเปนไปตามความประสงคของผูฟองคดีเชนน้ันได 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ขอสําเนาหนังสือ ที่ ศธ 

๐๕๑๗.๐๓/ล ๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ เร่ือง หนังสือรองเรียนของ ทพ. ก. จากคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรไดมีหนังสือ
ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอ ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่ง 
ไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ขอใหมีคําวินิจฉัย
ใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร จัดสงสําเนาหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓/ล ๒๓ ลงวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๔๗ พรอมกับสิ่งที่สงมาดวยทั้งหมด (ถามี) สําเนาหนังสือรองเรียนของคณาจารย
ในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร รวม ๒ ราย และสําเนาเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่ไดกลาวอางถึง 
ในคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๗๙๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ทุกรายการ  
เร่ืองอยูระหวางคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการพิจารณาดําเนินการ  ตอมา  
ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ ขอสําเนาเอกสารเร่ืองรายงานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๗๖๘/๒๕๓๖ ลงวันที่  
๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 
ตอคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร แตคณบดีคณะทันตแพทย มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๑/๔๐๒  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ แจงผูฟองคดีวา รายงานผลการประกวดราคาดังกลาวเปนวงเงิน
และอํานาจของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยอนุมัติก็จะดําเนินการสงขอมูลใหตอไป ผูฟองคดี
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
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โดยขอใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเปดเผยขอมูลขาวสารที่รองขอตามหนังสือลงวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๔๘  ตอมา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม  
การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําวินิจฉัยเรื่องที่ 
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ทั้ง ๒ กรณี 
โดยในกรณีแรก ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําวินิจฉัย ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ วา 
ขอมูลขาวสารท่ีผูฟองคดีรองขอเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตั้งเรื่องของคณะทันตแพทย  
เพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัยมหิดลสอบหาขอเท็จจริงในเรื่องที่ผูฟองคดีถูกรองเรียนวามีมูล
ความผิดทางวินัยหรือไม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสอบหาขอเท็จจริงที่ยังอยูระหวาง 
การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของอธิการบดี ขอมูลขาวสารดังกลาวจึงเปนความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเปนขอมูลขาวสารที่ยังไมสมควรเปดเผยใหผูฟองคดีทราบ สําหรับขอมูลขาวสาร
ตามหนังสืออุทธรณของผูฟองคดีอีก ๒ รายการ น้ัน ผูฟองคดียังมิไดใชสิทธิรองขอขอมูลขาวสาร
ดังกลาวจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงเปนอุทธรณที่ไมอาจรับไวพิจารณาได  
จึงมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี สําหรับการพิจารณาเรื่องอุทธรณของผูฟองคดีตามหนังสือ 
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ น้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําวินิจฉัย ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ วา มหาวิทยาลัยมหิดลได เปดเผยขอมูลขาวสารที่ผูฟองคดีรองขอ 
เปดเผยไดหรือไม จึงมีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘  
ขอใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการทบทวนคําวินิจฉัยใหม เน่ืองจากงานพัสดุ 
มหาวิทยาลัยมหิดลไดสงเรื่องคืนเพ่ือแกไขขอมูลขาวสารที่ผูฟองคดีรองขอจึงตองมีรายงานผล 
การประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฉบับที่ แก ไขดวย  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไมเคยมีคําส่ังใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอ  ตอมา 
เลขานุการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ นร ๐๑๐๗/๓๘๑๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
แจงผูฟองคดีวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวาคําวินิจฉัยชอบแลว สวนขอมูลขาวสาร 
ที่ระบุในหนังสืออุทธรณของผูฟองคดี คือ รายงานผลการประกวดราคาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาฉบับที่แกไขเปนขอมูลขาวสารที่ไมปรากฏในคําขอจึงไมอาจทบทวน
คําวินิจฉัยได ผูฟองคดีเห็นวาคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทบทวนคําวินิจฉัยเพ่ือให
มหาวิทยาลัยมหิดลเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ผูฟองคดีรองขอ ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาให
เพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ สวนคําขออ่ืน
ใหยกและยกฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
ในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นตนยกคําขออ่ืน และยกฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒  
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ศาลปกครองสูงสุดกําหนดประเด็นในการวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น คือ 

ประเด็นที่หน่ึง การที่ศาลปกครองชั้นตนไมไดมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปดเผยขอมูล 
ที่ผูฟองคดีรองขอเปนการชอบดวยกฎหมายหรือไม  โดยประเด็นที่สอง คําวิ นิจฉัยของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ยกอุทธรณผูฟองคดี 
ชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยประเด็นที่หน่ึง ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา ขอมูลขาวสารตาม 
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ คือ ขอมูลขาวสาร 
ที่ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ขอขอมูลขาวสารจากคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
และหนังสือลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ ขอขอมูลขาวสารจากประธานกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 
ซ่ึงในการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจะตองดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว โดยผูฟองคดีจะตองยื่นคําขอ
ตอเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ เปนผู ใหบริการขอมูลขาวสารและตองปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑตาง ๆ ที่หนวยงานกําหนดไว เชน คาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือคาธรรมเนียมการให
คํารับรองสําเนาถูกตอง เปนตน และหากเปนขอมูลขาวสารที่จะเปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไม
ภายใตเง่ือนไขใดตามมาตรา ๑๖๑ หรือเปนขอมูลขาวสารที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย 
ของผูใดตามมาตรา ๑๗๒ หรือเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา ๒๔๓ แลวแตกรณี 

                                                 
๑-๓ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๑๖ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติวาขอมูลขาวสารของราชการจะเปดเผยตอบุคคลใดไดหรือไม
ภายใตเงื่อนไขเชนใด และสมควรมีวิธีรักษามิใหร่ัวไหลใหหนวยงานของรัฐกําหนดวิธีการคุมครองขอมูลขาวสารน้ัน  ทั้งน้ี  
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเห็นวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย
ของผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงใหผูน้ันเสนอคําคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตตองใหเวลาอันสมควรที่ผูน้ันอาจเสนอคําคัดคานได 
ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ผูที่ไดรับแจงตามวรรคหน่ึง หรือผูที่ทราบวาการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย
ของตน มีสิทธิคัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดโดยทําเปนหนังสือถึงเจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบ 

ในกรณีที่มีการคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบตองพิจารณาคําคัดคานและแจงผลการพิจารณาใหผูคัดคานทราบ
โดยไมชักชา ในกรณีที่มีคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน เจาหนาที่ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นมิไดจนกวาจะลวงพนกําหนดเวลา
อุทธรณตามมาตรา ๑๘ หรือจนกวาคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําวินิจฉัยใหเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได 
แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐ
แหงอื่นหรือผูอื่น โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผย
ดังตอไปน้ี 

(๑) ตอเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงน้ัน 
(๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลน้ัน 



 
 
๑๔๘๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

เจาหนาที่ผูใหบริการขอมูลขาวสารก็ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกระบวนการและขั้นตอน 
ตามหนาที่ที่กําหนดไวเสียกอน เม่ือศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําวินิจฉัย 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ สค ๙๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ หากผูฟองคดีประสงค 
จะไดขอมูลขาวสารดังกลาว ผูฟองคดีจะตองไปตรวจและขอสําเนาตอเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ที่เปนผูใหบริการขอมูลขาวสารตามกระบวนและขั้นตอนที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไวเสียกอน การท่ีผูฟองคดีมีความประสงคจะใหศาลปกครอง
พิพากษาใหเปนไปตามความตองการของผูฟองคดี โดยผูฟองคดีไมตองปฏิบัติตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองไมมีอํานาจกําหนดคําบังคับใหเปนไปตามความประสงค
ของผูฟองคดีเชนน้ันได การที่ศาลปกครองชั้นตนไมไดมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปดเผยขอมูลขาวสารที่ผูฟองคดีรองขอ จึงเปนการชอบดวยกฎหมาย 

สําหรับประเด็นที่สอง คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ยกอุทธรณผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม ศาลปกครองสูงสุด
เห็นวา ในระหวางการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยอธิการบดีผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ไดมีหนังสือสงขอมูลขาวสารรายการที่ ๑ ที่ผูฟองคดีประสงคขอใหเปดเผย และผูฟองคดี
ไดรับขอมูลขาวสารดังกลาวแลว เม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ดังน้ี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําวินิจฉัย ที่ สค ๑๐๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ วาจากหลักฐานการสงตามหนังสือ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และหลักฐานการรับตามหนังสือของผูฟองคดี แสดงวาผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีผูฟองคดีรองขอแลว กรณีจึงไมมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยและมีมติ 
ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนคําวินิจฉัยที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

                                                                                                                                            
(๓) ตอหนวยงานของรัฐท่ีทํางานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนตาง ๆ ซ่ึงมีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น 
(๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

ที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
(๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง เพื่อการตรวจดู

คุณคาในการเก็บรักษา 
(๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือ 

การฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 
(๗) เปนการใหซ่ึงจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(๘) ตอศาล และเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะขอขอเท็จจริงดังกลาว 
(๙) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ใหมีการจัดทําบัญชีแสดง

การเปดเผยกํากับไวกับขอมูลขาวสารน้ัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 
 

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๘๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ศาลรับฟงขอเท็จจริงไมถูกตองเน่ืองจาก
เม่ือผูฟองคดีไดรับขอมูลขาวสารเม่ือวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แลว ผูฟองคดีไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โตแยงผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา จัดสงขอมูลขาวสารไมครบถวนและ
ขอใหดําเนินการใหถูกตอง กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดมีคําขอขอมูลขาวสารฉบับที่แกไขใหมแลวนั้น 
เห็นวา หากผูฟองคดีมีความประสงคที่จะไดขอมูลขาวสารฉบับที่แกไขใหมตามที่อาง ก็ชอบท่ีจะยื่น
คําขอตอเจาหนาที่ผูใหบริการขอมูลขาวสารของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เสียกอน หาใชทําหนังสือโตแยง
ในลักษณะที่อางมาในอุทธรณไม เพราะตามหนังสือของผูฟองคดีลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘  
และลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ รายการที่ ๑ น้ัน ผูฟองคดีระบุวา ใหเปดเผยขอมูลขาวสาร
รายงานผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ ๑๗๖๘/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ ซ่ึงเอกสารดังกลาว 
เปนขอมูลขาวสารของคณะกรรมการจัดซ้ือยูนิตและเกาอ้ีทําฟนพรอมอุปกรณ จํานวน ๓๓ ชุด 
ที่ไดจัดทํารายงานผลการประกวดราคาลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ เทาน้ัน ผูฟองคดีมิไดรองขอ
ขอมูลขาวสารฉบับที่แกไขใหมตามที่กลาวอางแตอยางใด ขออางของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๖/๒๕๕๖) 

 

 ๑.๒ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

 

๑.๒.๑ การขอใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย 
 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ของราชการเปนที่สุด ผูกพันหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐใหตองปฏิบัติตาม 
โดยไมอาจกระทําการใด ๆ อันเปนการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงใหแตกตางไปจากคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการดังกลาวได เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย ไดมี 
คําวินิจฉัยใหเทศบาลเปดเผยขอมูลขาวสาร พรอมทั้งสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองใหแก 
ผูฟองคดี นายกเทศมนตรีในฐานะเจาหนาที่ซึ่งกระทําการแทนเทศบาล จึงยอมมีหนาที่
ที่จะตองดําเนินการดังกลาวอยางถูกตองและครบถวนตามคําวินิจฉัย การที่นายกเทศมนตรี
ตัดทอนเอกสารบางหนาหรือแมแตขอความบางสวนออกไป รวมทั้งไมไดรับรอง 
สําเนาถูกตองในเอกสารใหแกผูฟองคดี จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ 

 
 



 
 
๑๔๘๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงเปนพนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักการชาง (นักบริหารงานชาง ๙) สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค ถูกดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
รวมสองฉบับ โดยฉบับที่หน่ึงขอคัดสําเนาผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัย รวมทั้งความเห็นแยง
และคําสั่งที่เก่ียวของในการพิจารณาคําวินิจฉัยตามสํานวนการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
ตามคําสั่งของเทศบาลนครนครสวรรค (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และคําส่ังอ่ืนที่เก่ียวของ สวนฉบับที่สอง
ขอคัดสําเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง ซ่ึงผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ มีคําสั่งปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลตามที่ผูฟองคดีรองขอทั้งสองคําขอ ผูฟองคดีจึงยื่นอุทธรณ
ตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน และการบังคับใชกฎหมาย มีคําวินิจฉัยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปดเผยขอมูลขาวสารพรอมทั้งสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองใหแกผูฟองคดี แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เพิกเฉย ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือขอคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ อีกคร้ัง  
ซ่ึงในครั้งน้ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการจัดสงขอมูลใหแกผูฟองคดี แตสําเนารายงาน 
การสอบสวนที่สงใหไมสมบูรณและไมครบถวนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการใหถูกตอง 
แตก็ไมมีการปฏิบัติตามคํารองขอแตอยางใด ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการคัดสําเนาเอกสารตามคําขอของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให นอกจากขอมูลขาวสารของราชการที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว 
หรือที่จัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดแลวหรือที่มีการจัดใหประชาชนไดคนควาตามมาตรา ๒๖ แลว 
ถาบุคคลใดขอขอมูลขาวสารอ่ืนใดของราชการและคําขอของผูน้ันระบุขอมูลขาวสารที่ตองการ 
ในลักษณะที่อาจเขาใจไดตามสมควร ใหหนวยงานของรัฐผูรับผิดชอบจัดหาขอมูลขาวสารน้ัน
ใหแกผูขอภายในเวลาอันสมควร เวนแตผูน้ันขอจํานวนมากหรือบอยครั้งโดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติวา ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ 
มีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคําส่ังไมรับฟง 
คําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ันอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังนั้น โดยยื่นคําอุทธรณ 
ตอคณะกรรมการ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดวา คําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนที่สุด และในการมีคําวินิจฉัยจะมี



 
 

                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๘๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอสังเกตเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของปฏิบัติเก่ียวกับกรณีใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได เม่ือคดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ในระหวางที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครสวรรคพิจารณารายงานผลการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงของผูฟองคดี 
ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอคัดสําเนาผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัย รวมทั้ง
ความเห็นแยงและคําสั่งที่เก่ียวของในการพิจารณาคําวินิจฉัย (สํานวนการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรง) และหนังสือขอคัดสําเนารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางไมรายแรง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอของผูฟองคดี  
ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารฯ ไดมีคําวินิจฉัยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามที่ผูฟองคดีรองขอ พรอมทั้งสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง  ดังน้ัน เม่ือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารเปนที่สุด ยอมผูกพันผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ใหมีหนาที่เปดเผยขอมูลขาวสารใหครบถวนถูกตองตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกลาว 
โดยจะตัดทอนบางหนาหรือบางขอความไมได อีกทั้งตองมีหนาที่สําเนาอันมีคํารับรองถูกตอง
ใหแกผูฟองคดีดวย การที่ผูถูกฟองคดีมิไดดําเนินการดังกลาว จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปดเผย
ขอมูลขาวสารอันไดแก ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัย รวมทั้งความเห็นแยงและคําสั่ง 
ที่เก่ียวของในการพิจารณาคําวินิจฉัย (สํานวนการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตามคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําสั่งอ่ืนที่เก่ียวของ) และรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยไมรายแรงที่นําเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี
จํานวนรอยละ ๕ เปนเวลา ๓ เดือน โดยจัดทําสําเนาเอกสารใหครบถวน และมีคํารับรองถูกตอง
ใหแกผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๕๖) 
 

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๘ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม 
 

๑. ภาษีอากร 

 

 ๑.๑ ภาษีเงินได 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๒ ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๓ ภาษีบํารุงทองที่ 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

  การแจงประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มโดยเจาหนาที่ของ
กรมสรรพากรเปนเพียงการแจงหน้ีภาษีอากรคางชําระ อันเปนการใชสิทธิเรียกรองของรัฐ 
ที่จะเรียกเอาคาภาษีอากรภายในอายุความสิบปตามมาตรา ๑๙๓/๓๑ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มิไดทําใหความรับผิดในการชําระเงินเพิ่มของผูฟองคดีซึ่งมีหนาที่ 
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แตไมไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเปลี่ยนแปลงไป  ดังน้ัน การแจงการประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะดังกลาว จึงมิไดเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
  สรุปขอเท็จจริง 
  เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ ผูฟองคดีไดขายที่ดินไมมีสิ่งปลูกสรางตามโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๔๙๙๐๒ ตําบลบางโคล (บางขวาง) อําเภอยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร ใหแก
นาย บ. ในราคา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวันจดทะเบียนขายที่ดิน ผูฟองคดีไดชําระภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาจํานวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ชําระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
จํานวน ๑๐๑,๐๐๕ บาท และชําระอากรแสตมปจํานวน ๒๕,๒๕๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๔๖๖,๒๕๕ บาท แตมิไดยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ  ตอมา เจาพนักงานประเมิน



 
 
๑๔๙๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๓ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดประเมินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตามแบบ ภ.ธ.๗๓.๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ เปนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม 
และภาษีบํารุงเทศบาล รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖๖๖,๖๐๐ บาท ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคัดคาน 
การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาว  ซ่ึงตอมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัย
อุทธรณใหผูฟองคดีชําระภาษีธุรกิจเฉพาะจํานวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มจํานวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท 
และภาษีบํารุงเทศบาลจํานวน ๓๐,๓๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๓๓๓,๓๐๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ปฏิบัติหนาที่ลาชาไมประเมินภาษี 
ธุรกิจเฉพาะภายในระยะเวลาอันสมควร ทําใหผูฟองคดีตองชําระเงินเพ่ิมและไมไดรับเงิน 
คาอากรแสตมปคืน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ชดใชคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  บทบัญญัติมาตรา ๙๑/๒ วรรคหนึ่ง (๖)๑ และมาตรา ๙๑/๑๐๒ แหงประมวลรัษฎากร 
ไดกําหนดหลักเกณฑและความรับผิดใหผูขายอสังหาริมทรัพยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนทางคาหรือหากําไร 
(ฉบับที่ ๒๔๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยที่ภาษีธุรกิจเฉพาะเปน 
ภาษีอากรประเมิน ผูที่มีหนาที่เสียภาษีจึงเปนผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการตามแบบท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรกําหนด โดยแสดงรายไดหรือรายรับ พรอมคํานวณเงินภาษีที่ตองเสียหรือนําสง
และชําระภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่คํานวณไดใหถูกตองครบถวนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การขายที่ดินของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ เปนการขาย
อสังหาริมทรัพยที่เปนทางการคาหรือหากําไรตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชกฤษฎีกา

                                                 
๑-๒ ประมวลรัษฎากร 
 มาตรา ๙๑/๒ ภายใตบังคับมาตรา ๙๑/๔ การประกอบกิจการดังตอไปน้ีในราชอาณาจักร ใหอยูในบังคับ 

ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ  

  (๖) การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ไมวาอสังหาริมทรัพยน้ันจะไดมาโดยวิธีใดก็ตาม  ทั้งน้ี 
เฉพาะที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๙๑/๑๐ ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยใหยื่นเปนรายเดือนภาษี

พรอมกับชําระภาษี ถามี ไมวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไมก็ตาม 
 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสําหรับเดือนภาษีใดใหยื่นภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป  

เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น 
 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษี ใหยื่น ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู  ทั้งน้ี 

เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๙๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนทางคาหรือหากําไร 
(ฉบับที่ ๒๔๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ผูฟองคดีจึงเปนผูอยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 
รอยละ ๓ ของรายรับกอนหักรายจายใด ๆ คํานวณแลวเปนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ตองชําระ
จํานวน ๑๕๑,๕๐๐ บาท  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๙๑/๒ วรรคหน่ึง (๖) มาตรา ๙๑/๕ (๖)๓ มาตรา ๙๑/๖(๓)๔ 
และมาตรา ๙๑/๘๕ แหงประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของผูฟองคดี 
จึงเกิดขึ้นในวันดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีหนาที่ยื่นแบบ ภ.ธ.๔๐ และชําระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวันที ่
๑๕ มกราคม ๒๕๓๖ ตามมาตรา ๙๑/๑๐ วรรคหน่ึง และวรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงเปน
กฎหมายที่มีผลใชบังคับในขณะนั้น แตผูฟองคดีมิไดยื่นแบบแสดงรายการและไมไดชําระ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกําหนดเวลาดังกลาว ทําใหผูฟองคดีจะตองรับผิดชําระเงินเพ่ิมตาม 
มาตรา ๘๙/๑ แหงประมวลรัษฎากร อีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระหรือนําสง
โดยไมรวมเบี้ยปรับ ซ่ึงคํานวณเปนรายเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลายื่นแบบ ภ.ธ.๔๐ ตั้งแต
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ผูฟองคดีไดชําระภาษีครบถวน โดยเงินเพ่ิมจะไมเกิน
จํานวนภาษีที่ผูฟองคดีจะตองชําระ คือ ๑๕๑,๕๐๐ บาท ตามมาตรา ๙๑/๒๑(๖) ประกอบ 
มาตรา ๘๙/๑ แหงประมวลรัษฎากร กรณีจึงเห็นไดวา การท่ีผูฟองคดีตองเสียเงินเพ่ิมเปนเงิน 
๑๕๑,๕๐๐ บาท เปนผลมาจากการที่ผูฟองคดีไมไดยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ

                                                 
๓-๕ ประมวลรัษฎากร 
 มาตรา ๙๑/๕ ฐานภาษีสําหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดน้ีไดแกรายรับดังตอไปน้ีที่ผูมีหนาท่ี

เสียภาษีไดรับหรือพึงไดรับเน่ืองจากการประกอบกิจการ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๖) สําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) รายรับจากการประกอบ
กิจการ คือ รายรับกอนหักรายจายใด ๆ ทั้งส้ิน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๙๑/๖ อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) รอยละ ๓.๐ สําหรับรายรับตามมาตรา ๙๑/๕ นอกจากกรณีตาม (๑) และ (๒) 
 มาตรา ๙๑/๘ ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเสียภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา ๙๑/๕ ในเดือนภาษี

ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามอัตราภาษีที่กําหนดไวตามมาตรา ๙๑/๖ แตผูมีหนาที่เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณการประเมิน
ภาษีตามบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณในสวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ 

 การคํานวณรายรับตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามวิธีการ หลักเกณฑ และการปฏิบัติทางบัญชี และเพื่อประโยชน 
ในการคํานวณรายรับ เม่ือไดเลือกปฏิบัติเปนอยางใดแลวใหถือปฏิบัติเปนอยางเดียวกันตลอดไป เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีใหเปลี่ยนแปลงได 

 ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิใหใชบังคับแกผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย
เปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) และใหผูมีหนาที่เสียภาษีกรณีดังกลาวเสียภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษีตาม
มาตรา ๙๑/๕ (๖) ในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยน้ัน ตามอัตราภาษีที่กําหนดไวในมาตรา ๙๑/๖ 
รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีตามบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณในสวน ๒ หมวด ๒ ลักษณะ ๒ 



 
 
๑๔๙๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด  ดังนั้น การแจงประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะของเจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๑/๑๕๖ แหงประมวลรัษฎากร จึงเปนเพียง 
การแจงวาผูฟองคดีมีหน้ีภาษีอากรคางชําระจํานวนเทาใด และไมวาเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ จะไดมีการออกหนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกผูฟองคดีในกรณีดังกลาว
หรือไม ก็ไมทําใหความรับผิดในการชําระเงินเพ่ิมของผูฟองคดีซ่ึงมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
แตไมไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีธุรกิจเฉพาะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใชอํานาจตามมาตรา ๙๑/๑๕ แหง
ประมวลรัษฎากร ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมกับผูฟองคดีตามแบบ ภ.ธ.๗๓.๑ 
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ โดยการลงโฆษณาหนังสือแจงการประเมินในหนังสือพิมพรายวัน
สายกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนการสงหนังสือแจงการประเมินโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย และถือวาผูฟองคดีไดรับหนังสือแจงการประเมินในวันดังกลาวแลว ตามนัยมาตรา ๘ 
วรรคสอง๗ แหงประมวลรัษฎากร  ดังนั้น การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมของ
เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรท่ีจะตองเรียกหรือ
ติดตามใหผูมีหนาที่เสียภาษีดําเนินการเสียภาษีใหถูกตองครบถวน อันเปนการใชสิทธิเรียกรอง
ของรัฐที่จะเรียกเอาคาภาษีอากรภายในอายุความสิบปตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๐๘ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมไดกอใหเกิดความเสียหายที่ทําใหผูฟองคดีตองรับผิดชําระ 
เงินเพ่ิมแตอยางใด 
 

                                                 
๖-๗ ประมวลรัษฎากร 
 มาตรา ๘   ฯลฯ   ฯลฯ 
 กรณีไมสามารถสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได หรือบุคคลน้ันออกไปนอกราชอาณาจักร ใหใชวิธีปดหมาย หนังสือแจง

หรือหนังสืออื่น แลวแตกรณี ในที่ซ่ึงเห็นไดงาย ณ ที่อยู หรือสํานักงานของบุคคลน้ัน หรือบานที่บุคคลน้ันมีชื่ออยูในทะเบียน
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่น้ันก็ได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๙๑/๑๕ เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพิ่มตามหมวดน้ีในเม่ือ 
 (๑) ปรากฏแกเจาพนักงานประเมินวาผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 (๒) ในกรณีเจาพนักงานประเมินมีหลักฐานแสดงวา ผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการไมถูกตอง หรือ 
มีขอผิดพลาดทําใหจํานวนภาษีที่ตองเสียคลาดเคลื่อนไป หรือ 
 (๓) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือผูมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการแทนผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามหมายเรียกของ 
เจาพนักงานประเมิน หรือไมยอมตอบคําถามของเจาพนักงานประเมินโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือไมสามารถแสดงหลักฐาน
เพื่อการคํานวณภาษี  

๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๑๙๓/๓๐ อายุความน้ัน ถาประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหมีกําหนดสิบป 



 
 
                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๙๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

  สวนที่ผูฟองคดีอุทธรณวา เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
แกผูฟองคดีลาชา ทําใหผูฟองคดีไมไดรับคืนคาอากรแสตมปที่ไดชําระไวแลวน้ัน เห็นวา แมวา
ตามบัญชีอัตราอากรแสตมปทายประมวลรัษฎากร ลักษณะแหงตราสาร กรณีใบรับสําหรับ 
จํานวนเงินที่ผู รับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะไดยกเวนมิใหตองเสียอากรแสตมปก็ตาม  
แตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดเสียอากรแสตมปจํานวน ๒๕,๒๕๐ บาท เม่ือวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๓๕ และไดชําระภาษีธุรกิจเฉพาะตามคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณเม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทําใหสิทธิในการยื่นคํารองขอคืนอากรซ่ึงผูฟองคดีจะตอง
ดําเนินการขอคืนอากรแสตมปดังกลาวภายใน ๑๐ ป นับแตวันที่ผูฟองคดีเสียอากรแสตมปไว 
ขาดอายุความ  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังน้ัน  
ความเสียหายที่ผูฟองคดีไมอาจขอคืนอากรแสตมปไดภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดดังกลาว  
จึงเกิดจากการท่ีผูฟองคดีมิไดยื่นแบบเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและดําเนินการขอคืนคาอากร 
ที่ไดเสียไวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด การที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมี
หนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ ภ.ธ.๗๓.๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕  
จึงมิไดเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนหนวยงานที่เจาหนาที่สังกัด
จึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี ที่ผูฟองคดีอุทธรณวา การท่ีเจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะผูฟองคดีลาชา ทําใหผูฟองคดีตองเสีย 
เงินเพ่ิมเทากับจํานวนภาษี จึงฟงไมขึ้น  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๗๐๑/๒๕๕๕) 
  

 ๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง 

 

  กรมศุลกากรมีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนําสินคาเขา
และสงสินคาออก รวมทั้งปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากร  
ตามขอ ๑ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สวนอํานาจหนาที่ในการกําหนดใหสินคาใดเปนสินคาตองหามในการสงออกหรือ 
ในการนําเขา และสินคาใดเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกหรือในการนําเขา  
เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  
เม่ือมีการย่ืนคํารองขอนําสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไม (ไมค้ิวบัวและวงกบประตูหนาตาง)  
เขามาในราชอาณาจักร ซึ่งไมใชสินคาตองหามที่มิใหนําเขามาในราชอาณาจักร  
นายดานศุลกากรจึงมีหนาที่จัดเก็บภาษีสินคาน้ันตามที่กําหนดไวในพิกัดอัตราอากร
ทายพระราชกฤษฎีกาแลวปลอยสินคาดังกลาวเขาประเทศ การที่ผูวาราชการจังหวัด 



 
 
๑๔๙๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีคําสั่งใหนายดานศุลกากรชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไม 
(ไมค้ิวบัวและวงกบประตูหนาตาง) โดยอางวาเพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบ
ทําลายทรัพยากรปาไม  ทั้งที่ส่ิงของดังกลาวไมใชสินคาตองหามที่มิใหนําเขามาใน
ราชอาณาจักร จึงเปนคําสั่งที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ และเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งหกไดยื่นคํารองขอนําเขาสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมประเภทไมสักคิ้วบัว 
จํานวน ๑๘,๐๑๑ แผน นายดานศุลกากรสังขละบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดแจงใหผูฟองคดีทั้งหก
ทราบวา ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีบันทึกลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 
๒๕๔๘ ตอทายหนังสือคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชะลอการเก็บ
ภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมประเภทไมคิ้วบัว และวงกบประตูหนาตางไวกอน 
เพ่ือรอนโยบายและขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนผลใหผูฟองคดีทั้งหกไมสามารถนําเขาสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมดังกลาวได ผูฟองคดีทั้งหก 
ไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพ่ือขอความเปนธรรม และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เพ่ือขอนําสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมเขามาเก็บไวที่ฝงประเทศไทยเพื่อรอการเก็บภาษี แตไมไดรับแจง
ผลการพิจารณา ผูฟองคดีทั้งหกเห็นวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีบันทึกถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ใหชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมไวกอน เปนคําส่ังทางปกครอง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว และ 
เรยีกคาเสียหายเปนเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  กรมศุลกากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) มีอํานาจหนาที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากร 
จากการนําสินคาเขาและสงสินคาออก รวมทั้งปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีภาษี โดยมี
ดานศุลกากรสังขละบุรีเปนหนวยงานยอยสําหรับการนําเขาและสงออกสินคาทุกประเภท 
เพ่ือการจัดเก็บภาษีอากร ขอคืนอากรขาเขาหรือของที่มีทัณฑบนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามที่กําหนดไวในพิกัดอัตราอากรทายพระราชกฤษฎีกา สวนอํานาจหนาที่ในการกําหนดให
สินคาใดเปนสินคาที่ตองหามในการสงออกหรือนําเขา สินคาใดเปนสินคาที่ตองขออนุญาต 
ในการสงออกหรือนําเขา การกําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด 
นํ้าหนัก ราคา ชื่อทางการคา ตรา เครื่องหมายการคา ถิ่นกําเนิด ประเทศที่สงออก หรือนําเขา 
คาธรรมเนียมพิเศษในการสงออกหรือนําเขา การกําหนดใหมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 



 
 
                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๔๙๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

รับรองคุณภาพสินคา หนังสือรับรองอ่ืนตามความตกลงหรือประเพณีทางการคาระหวางประเทศ 
หรือกําหนดมาตรการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบในการสงออกหรือการนําเขา  
เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีทั้งหกไดยื่นคํารองขอนําส่ิงประดิษฐที่ทําดวยไม (ไมคิ้วบัวและวงกบประตู
หนาตาง) เขามาในราชอาณาจักร โดยในขณะน้ันไมปรากฏวาสินคาที่ผูฟองคดีทั้งหกขอนําเขา
เปนสินคาตองหาม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่จัดเก็บภาษีสินคาน้ันตามที่กําหนดไวในพิกัด
อัตราอากรทายพระราชกฤษฎีกาแลวปลอยสินคาดังกลาวเขาประเทศได การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูถูกฟองคดีที่ ๔ ใหปฏิบัติหนาที่แทน ไดมีบันทึกลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 
๒๕๔๘ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไม (ไมคิ้วบัว
และวงกบประตูหนาตาง) ที่ผูฟองคดีทั้งหกย่ืนคํารองขอนําเขา โดยอางเหตุวาเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปาไม จึงเปนคําสั่งที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ตาม 
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบขอ ๑  
ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๘๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘๖ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง๙ แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และมาตรา ๕๑๐  
แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                 

๙ พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 มาตรา ๔ ของท่ีนําหรือพาเขามาในหรือสงหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรน้ัน ใหเรียกเก็บและเสียอากรตามที่

กําหนดไวในพิกัดอัตราอากรทายพระราชกําหนดน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๑๐ พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๕ ในกรณีที่จําเปนหรือสมควรเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน การสาธารณสุข  

ความม่ันคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชนอื่นใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด ดังตอไปน้ี  

 (๑) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองหามในการสงออกหรือในการนําเขา  
 (๒) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกหรือในการนําเขา  
 (๓) กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด นํ้าหนัก ราคา ชื่อที่ใชในทางการคา ตรา 

เคร่ืองหมายการคา ถ่ินกําเนิด สําหรับสินคาที่สงออกหรือนําเขา ตลอดจนกําหนดประเทศที่สงไปหรือประเทศท่ีสงมาซ่ึงสินคา
ดังกลาว  

 (๔) กําหนดประเภทและชนิดของสินคาที่จะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษในการสงออกหรือในการนําเขา  
 (๕) กําหนดใหสินคาใดที่สงออกหรือนําเขาเปนสินคาที่ตองมีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา หนังสือรับรองคุณภาพ

สินคา หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการคาระหวางประเทศ  
 (๖) กําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบในการสงออกหรือการนําเขาตามพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๔๙๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่สั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชะลอการเก็บภาษีอากรปากระวางดังกลาว 
จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงยกเลิกบันทึกส่ังการ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 
๒๕๔๘ กรณีจึงไมมีเหตุที่ศาลจะออกคําบังคับใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวอีกตอไป  
  เม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนคําสั่งนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมดําเนินการจัดเก็บภาษีอากร 
ปากระวางสิ่งประดิษฐที่ทําดวยไมประเภทคิ้วบัวและวงกบประตูหนาตาง ซ่ึงมิใชสินคาตองหาม
ที่มิใหนําเขามาในราชอาณาจักร เปนผลใหผูฟองคดีทั้งหกไมสามารถนําสินคาดังกลาวเขามาใน
ประเทศได การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการกระทํา
ละเมิดตอผูฟองคดีทั้งหก กระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ในฐานะหนวยงานทางปกครอง
ซ่ึงเปนตนสังกัดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองรับผิดในผลแหงละเมิดอันเกิดจากคําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีทั้งหก
เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๐/๒๕๕๖) 
 

๒. คาธรรมเนียม 

 

 การจดทะเบียนโอนขายที่ดินของลูกหน้ีสถาบันการเงินที่ลมละลายเพ่ือนําเงิน 
ไปชําระหน้ีใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเปนเจาหน้ี
ของสถาบันการเงินที่ลมละลาย และเปนผูรับชําระหน้ีแทนสถาบันการเงินที่ลมละลาย 
ไมใชการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของสถาบัน
การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามขอ ๒ (๗) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ที่จะชําระคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยรอยละ ๐.๐๑ 
จึงตองเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคํานวณตามราคาประเมิน 
ทุนทรัพย ในอัตรารอยละ ๒ ตามขอ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวงดังกลาว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีที่ ๑ ไดทําสัญญาขายลดตั๋วเงินกับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ. โดยผูฟองคดี
ทั้งเจ็ดกับพวกไดนําที่ดินจํานวน ๒๒ แปลง จํานองเปนประกันการชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาว   
ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ ผิดสัญญาขายลดตั๋วเงิน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ. จึงไดยื่นฟองผูฟองคดี
ทั้งเจ็ดกับพวกตอศาลแพง ซ่ึงศาลแพงมีคําพิพากษาใหผูฟองคดีทั้งเจ็ดกับพวกชําระหนี้  
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และศาลอุทธรณพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลแพง  หลังจากนั้น บริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ.  
ถูกศาลลมละลายกลางพิพากษาใหลมละลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงเขามาจัดการทรัพยสิน
ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ. โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
เปนผูรับชําระหนี้แทน  ตอมา  ผูฟองคดีที่ ๑ สามารถตกลงประนอมหนี้กับกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 
เปนผลสําเร็จ ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงไดยื่นคําขอจดทะเบียนไถถอนจํานองที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสตูล สาขาละงู (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และไดโอนขายที่ดินจํานวน ๘ แปลง ใหแกบริษัท ด. 
ในคราวเดียวกัน โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมโอนขายที่ดินดังกลาวในอัตรารอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเห็นวา 
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีหนังสือขอใหอธิบดีกรมที่ดิน
พิจารณาส่ังการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินคาธรรมเนียมในสวนที่เรียกเก็บไวเกินจากรอยละ ๐.๐๑ 
ของราคาประเมินทุนทรัพย ใหแกผูฟองคดี โดยอางหลักเกณฑขอ ๑ ถึงขอ ๓ ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 
ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยลมละลาย ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๔๕ แตกรมท่ีดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เห็นวา กรณีดังกลาวไมอยูในขายไดรับลดคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนโอนเหลือรอยละ ๐.๐๑ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังวา
คําสั่งเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนขายที่ ดินไมชอบดวยกฎหมาย และให 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองรวมกันคืนเงินจํานวน ๓๑๕,๑๗๑.๗๑ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗ 
ตอป นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
 หลังจากบริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ. ไดถูกศาลลมละลายกลางพิพากษาใหลมละลาย 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงเขามาจัดการทรัพยสินของผูลมละลาย โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 
เปนผูรับชําระหน้ีแทน ผูฟองคดีทั้งเจ็ดกับพวกซ่ึงเปนลูกหน้ีของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ.  
ไดยื่นคําขอประนอมหนี้ โดยขอชําระหน้ีเปนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 
ตกลงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรับคําขอประนอมหนี้จํานวนดังกลาว  ตอมา ผูฟองคดีทั้งเจ็ด
ไดยื่นคําขอจดทะเบียนไถถอนจํานองที่ดินที่จํานองไวเปนประกันการชําระหนี้ตามสัญญาขายลด
ตั๋วเงินระหวางผูฟองคดีที่ ๑ กับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ. ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และโอนขายที่ดิน 
รวม ๘ แปลง ใหแกบริษัท ด. ในราคา ๑๖,๓๔๓,๙๐๐ บาท ในคราวเดียวกัน จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ทั้งเจ็ดขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนสิทธิครอบครองในที่ดินใหแกบริษัท ด. ซ่ึงตองเสีย
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพย ในอัตรา 
รอยละ ๒ ตามขอ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยผูฟองคดีทั้งเจ็ดไมไดรับ 
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การลดหยอนคาธรรมเนียมเปนพิเศษตามมติและหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี กําหนด 
เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ในอัตรารอยละ ๐.๐๑  
ตามขอ ๒ (๗) (ฎ) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน เ น่ืองจากขอ ๓ (๔) ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 
ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุง
โครงสรางหน้ีตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
กําหนดวา ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย 
รอยละ ๐.๐๑ สําหรับกรณีการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ในกรณีลูกหน้ีของสถาบันการเงิน 
โอนอสังหาริมทรัพยใหแกผูอ่ืนซึ่งมิใชเจาหน้ีที่เปนสถาบันการเงิน เพ่ือนําเงินที่ไดจากการโอน
อสังหาริมทรัพยน้ันไปชําระหนี้แกเจาหน้ีที่เปนสถาบันการเงิน  ทั้งน้ี ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียน
โอนอสังหาริมทรัพยรอยละ ๐.๐๑ ของราคาประเมินทุนทรัพย เฉพาะสําหรับจํานวนเงินที่นําไป
ชําระหน้ีแกเจาหน้ีที่เปนสถาบันการเงิน และใหเรียกเก็บตามอัตราปกติสําหรับราคาประเมิน 
ทุนทรัพยสวนที่ เ กินกวาจํานวนเงินที่ นําไปชําระหน้ีดังกลาว และขอ ๒ ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 
ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ไดใหนิยามคําวา การปรับปรุงโครงสรางหน้ี หมายความวา  
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ไดดําเนินการตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหน้ีของสถาบัน
การเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด และใหรวมถึงการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 
ตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ที่ผานกระบวนการทางศาลอ่ืนที่มิใชศาลลมละลายดวย คดีน้ีแมปรากฏวาผูฟองคดีทั้งเจ็ด 
ซ่ึงเปนลูกหน้ีของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ. จะไดจดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งแปดแปลงใหแก
บริษัท ด. ซ่ึงมิใชเจาหน้ีที่เปนสถาบันการเงินเพ่ือนําเงินไปชําระหนี้แกเจาหน้ีก็ตาม แตขอเท็จจริง
รับฟงไดวา กรณีดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดยื่นขอประนอมหนี้ที่ตน
มีอยูตอกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ซ่ึงเปนเจาหน้ีของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ. ที่ลมละลายไปแลว 
และผูที่ไดรับประโยชนจากการโอนอสังหาริมทรัพยของผูฟองคดีทั้งเจ็ดใหแกบุคคลอ่ืน คือ 
กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ ซ่ึงเปนผูรับชําระหนี้แทนบริษัท เงินทุนหลักทรัพย อ. เจาหน้ีของ 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ด  ดังน้ัน กรณีการจดทะเบียนโอนขายที่ดินของผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงไมใชการปรับปรุง 
โครงสรางหนี้ที่ไดดําเนินการตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการดําเนินการแกไขหนี้ทั่วไปและ
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หน้ีที่มีปญหาเพ่ือใหสถาบันการเงินมีโอกาสไดชําระหน้ีคืนสูงสุด หรือเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการดําเนินกิจการตอไปทั้งของลูกหน้ีและสถาบันการเงิน และเจาหน้ีอ่ืนที่ไดปรับปรุง
โครงสรางหนี้รวมกับสถาบันการเงินเจาหน้ี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑการปรับปรุงโครงสรางหน้ี
ของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะลูกหน้ีของสถาบันการเงินที่ประสบปญหาการชําระหนี้เน่ืองจาก
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แตยังมีแนวโนมที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได ตามนัยขอ ๒ ของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ประกอบกับขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติตามคําอุทธรณของ 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดวา ในการยื่นคําขอจดทะเบียนโอนขายที่ดินใหแกบริษัท ด. น้ัน ผูฟองคดีทั้งเจ็ด
ไมไดแสดงหนังสือรับรองการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือเปนหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชนทางคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี 
จึงไมอยูในขายไดรับลดคาธรรมเนียมจดทะเบียนโอนขายที่ดินเหลือรอยละ ๐.๐๑ ของราคา
ประเมินทุนทรัพย สวนที่ผูฟองคดีทั้งเจ็ดอุทธรณวา เหตุที่ไมไดนําหนังสือรับรองการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ไปแสดงตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในวันจดทะเบียนโอนขายที่ดิน เน่ืองจากเห็นวา 
เปนขอเท็จจริงที่มีอยูจริง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ สามารถเรียกเอกสารดังกลาวจากธนาคาร 
แหงประเทศไทยหรือเจาหน้ีของผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดอยูแลว น้ัน เห็นวา ในกรณีสถาบันการเงิน
และลูกหน้ีของสถาบันการเงินขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
โดยใหถอยคําวาเปนการดําเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑที่
ทางธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด กรมที่ดินไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๗๐๒๕  
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ กําหนดแนวทางปฏิบัติโดยใหพนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือ
รับรองการปรับปรุงโครงสรางหน้ีเพ่ือเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาลดคาธรรมเนียม 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเปนหนาที่ของผูฟองคดีทั้งเจ็ดที่ตองแสดงเอกสารดังกลาวตอ
เจาหนาที่ เพ่ือขอรับสิทธิประโยชนทางคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน อุทธรณของ 
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงฟงไมขึ้น  
 การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ตามขอ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงไมเปน
การกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทั้งเจ็ด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมตองรับผิดในการคืนคาธรรมเนียม
พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดีทั้งเจ็ด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๙๙/๒๕๕๖) 
 



 
 
๑๕๐๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการซื้อขายที่ ดินจากการ 
ขายทอดตลาดที่ไดชําระไปแลว  แมตอมาจะมีการจดทะเบียนเพิกถอนรายการ 
จดทะเบียนดังกลาวตามคําพิพากษาของศาล  เ น่ืองจากเกิดความผิดพลาด 
ในกระบวนการขายทอดตลาด โดยมิไดเกิดข้ึนจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ในการจดทะเบียนหรือการกระทําอ่ืนใดท่ีมิชอบดวยกฎหมาย การจดทะเบียนเพิกถอน
การโอนกรรมสิทธ์ิที่ ดินดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย   และเม่ือไมมีบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายใดให อํานาจในการคืนคาธรรมเนียมที่ เ รียกเก็บไว โดยชอบจาก 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมีคําสั่งไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินในกรณดัีงกลาว จึงชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีไดประมูลซ้ือที่ดินมีโฉนดจํานวนสองแปลงจากการขายทอดตลาดของ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ในราคา ๙๒,๐๐๐ บาท และ ๒๖๕,๐๐๐ บาท โดยไดจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสันกําแพง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนที่ดินจากผูฟองคดีเปนเงิน ๒๐,๒๖๖ บาท  ตอมา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ ดินดังกลาวตามคําสั่ง 
ศาลจังหวัดเชียงใหม ผูฟองคดีจึงยื่นคําขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ คืนเงินคาธรรมเนียมที่ไดชําระไว  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมคืนเงิน ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาว และ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหมไดวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) คืนเงินคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจํานวน ๒๐,๒๖๖ บาท พรอมดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 
กฎหมายกําหนดใหผูที่มาดําเนินการจดทะเบียนตองเสียคาธรรมเนียมใหกับรัฐเปนคาตอบแทน
ที่รัฐใหบริการในการรับรองสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยทางทะเบียน สวนการคืน
คาธรรมเนียมที่จัดเก็บไวแลวจะกระทําไดหากมีกฎหมายกําหนดไว เม่ือผูฟองคดีไดซ้ือที่ดิน 
มีโฉนดจํานวนสองแปลงจากการขายทอดตลาดของสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม  
และขอจดทะเบียนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจาของเดิมมาเปนของผูฟองคดี  
 
 



 
 
                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๐๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

กรณีจึงเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับที่ดิน ซ่ึงมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง๑๑ 
ประกอบกับมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง๑๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
และคาใชจายตามราคาประเมินทุนทรัพย โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนาที่ตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ในอัตราที่กําหนดไวในขอ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่ ดินครั้งน้ี มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมไวเปนเงิน ๒๐,๒๖๖ บาท จึงเปนการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมาย แมตอมาศาลจังหวัดเชียงใหมจะมีคําพิพากษาใหเพิกถอน
การขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลงขางตน และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจดทะเบียนเพิกถอน
รายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว แตก็เปนการดําเนินการตามคําพิพากษาของ
ศาลจังหวัดเชียงใหม มิไดเกิดขึ้นจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียนหรือการกระทํา
อ่ืนใดที่มิชอบดวยกฎหมายแตอยางใด การจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเปนการจดทะเบียนที่ชอบดวยกฎหมาย สวนความเสียหายของผูฟองคดี
ดังกลาวเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาด อันเปนขั้นตอนการบังคับคดีของ
กรมบังคับคดี มิใชเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยตรง ประกอบกับไมมีบทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดบัญญัติใหอํานาจคืนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยชอบจากการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงไมอาจคืนคาธรรมเนียมใหกับผูฟองคดีได   
ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมคืนเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทั้งสองแปลงใหแกผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๑/๒๕๕๖) 
 

แนวทางการปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพยสินของคณะกรรมการประเมิน 
ราคาทรัพยสิน กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคํานิยามหนวยที่ดินตามระเบียบ 
ของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
ในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
                                                 

๑๑-๑๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๑๐๓ ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
หรือการทําธุระอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกิน
อัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐๔ ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพย 
ตามมาตรา ๑๐๕ เบญจ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 
 
๑๕๐๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในมาตรา ๑๐๕ เบญจ  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน แปลความวา ที่ดินที่ติดถนน ซอย ทาง คลอง มิไดหมายถึง 
ถนน ซอย ทาง คลอง ที่เปนทางสาธารณะเทาน้ัน  ดังน้ัน เม่ือฟงไดวา ที่ดินอันเปน 
มูลพิพาทอยูติดที่ดินแปลงที่มีสภาพเปนทางเขาออกเพ่ือเชื่อมไปสูทางหลวงแผนดิน  
อันเปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึน และตกเปนภาระจํายอมแกที่ดินจัดสรร 
จึงยอมถือวาที่ดินแปลงพิพาทเปนที่ดินที่ติดถนน ซอย ทาง คลอง  

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีไดไปดําเนินการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ ดินจํานวน ๔ แปลง  

ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย โดยนาง จ. (เจาหนาที่ของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดประเมินราคาทุนทรัพยที่ดิน 
ทั้งสี่แปลงอยูในโซน ๐๘ บล็อกเอ หนวยที่ ๕ ที่ดินติดถนน ทาง ซอย คลอง ราคาประเมิน 
ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท และไดแจงใหผูฟองคดีเสียคาใชจายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เปนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๖๐ บาท ผูฟองคดีเห็นวา การประเมินราคาทุนทรัพยที่ดินดังกลาวไมถูกตอง 
เน่ืองจากที่ดินทั้งสี่แปลงมิไดอยูติดถนน ซอย ทาง คลอง ที่เปนทางสาธารณะ ผูฟองคดีตองอาศัย
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ เปนทางเขาออกสูถนนสายเอเชีย และไมเปนที่ดินในโครงการ
จัดสรรที่ดินที่ไดรับใบอนุญาตแตอยางใด ประกอบกับผูฟองคดีเคยจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทขายรวมสี่โฉนดซึ่งเปนที่ดินขางเคียงกับที่ดินทั้งสี่แปลง พนักงานเจาหนาที่ไดประเมิน
ราคาทุนทรัพยที่ดินดังกลาวในโซน ๐๘ บล็อกบี ตารางวาละ ๒๕๐ บาท เทาน้ัน ผูฟองคดีจึงมี
หนังสืออุทธรณตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังนอย (ผูถูกฟองคดีที่ ๓)  
แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ วินิจฉัยอุทธรณวา การประเมินราคาทุนทรัพยที่ดินดังกลาวถูกตองแลว  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนบันทึกการประเมินราคาที่ดิน 
และประเมินราคาทุนทรัพยที่ดินทั้งสี่แปลงใหม พรอมทั้งคืนเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียน 
สวนที่เรียกเก็บเกินไปจํานวน ๖๓,๓๗๔.๕๐ บาท แกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เปนตนไป ไดกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยที่ดินตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในโซน (เขต) ๐๘ 
โดยแบงออกเปน ๒ บล็อก (เขตยอย) คือ บล็อกเอและบล็อกบี บล็อกเอแบงออกเปน ๖ หนวย  
โดยหนวยที่ ๕ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง คลอง ระยะ ๔๐ เมตร ราคาประเมินทุนทรัพยตารางวาละ 
๔,๐๐๐ บาท ซ่ึงเม่ือพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพยสินของคณะกรรมการ



 
 
                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๐๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ประเมินราคาทรัพยสิน กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคํานิยามหนวยที่ดิน ตามระเบียบของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในมาตรา ๑๐๕ เบญจ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินติดถนน ซอย 
ทาง คลอง มิไดหมายถึงถนน ซอย ทาง คลองที่เปนทางสาธารณะเทาน้ัน เม่ือที่ ดินทั้งสี่แปลง
อันเปนมูลพิพาทแบงแยกมาจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ ซ่ึงเจาของที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขท่ี ๔๘๘ ไดแบงแยกที่ดินดังกลาวออกเปนที่ดินแปลงยอยเพ่ือจําหนายจํานวน ๖๔ แปลง  
แปลงใหญ ๒ แปลง และมีการแบงพ้ืนที่เหลือไวเปนทางเขาออกของที่ดินแปลงยอยทุกแปลง 
เพ่ือเชื่อมตอไปสูถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒ สายเอเชีย)  
ซ่ึงอยูทางดานทิศตะวันตกของที่ดินแปลงดังกลาว อันมีลักษณะเปนการจัดสรรที่ดินตามขอ ๑๑๓ 
ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ แมไมปรากฏวา
เจาของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ จะไดขอรับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินหรือไมก็ตาม ก็ถือไดวา
พ้ืนที่ที่เจาของที่ดินดังกลาวเหลือไวเปนทางเขาออกเพื่อเชื่อมไปสูถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค 
(ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๒) เปนสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น และตกเปน
ภาระจํายอมแกที่ดินจัดสรร ตามขอ ๓๐๑๔ ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว แมที่ดิน
ดังกลาวจะยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ แตเจาของที่ดินดังกลาว
ก็ไมอาจกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกได  
กรณีจึงถือไดวาที่ดินทั้งสี่แปลงของผูฟองคดีเปนที่ดินที่อยูติดถนน ซอย ทาง คลอง  ดังน้ัน การท่ี
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ประเมินราคาทุนทรัพยที่ดินดังกลาว เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินทั้งสี่แปลงซึ่งอยูในโซน ๐๘ บล็อกเอ หนวยที่ ๕ ที่ดินติดถนน 

                                                 
๑๓-๑๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
  ขอ ๑ ในการประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ี 
 “การจัดสรรที่ดิน” หมายความวา การจัดจําหนายที่ดินติดตอกันเปนแปลงยอย มีจํานวนตั้งแตสิบแปลงข้ึนไป 

ไมวาดวยวิธีใด โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนไมวาทางตรงหรือทางออมเปนคาตอบแทน และมีการใหคําม่ัน หรือ 
การแสดงออกโดยปริยายวาจะจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงใหที่ดินน้ันเปนที่อยูอาศัย ที่ประกอบการ
พาณิชย หรือท่ีประกอบการอุตสาหกรรม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๓๐ สาธารณูปโภคซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต 

เชน ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ใหถือวาตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่ของ 
ผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปที่จะบํารุงรักษากิจการดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําข้ึนโดยตลอดไป  
และจะกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๐๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซอย ทาง คลอง ราคาประเมินทุนทรัพยตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท จึงเปนการกระทําโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๗/๒๕๕๗) 

 

๓. การยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร 
 

 การยึดทรัพยสินของผูคางภาษีอากร กรณีเปนทรัพยสินที่ผูคางภาษีอากร 
มีกรรมสิทธ์ิรวม จะตองตรวจสอบกอนวาทรัพยสินที่ เปนกรรมสิทธ์ิรวมน้ันเปน 
ทรัพยสินอะไร ของบุคคลใด และมีราคาเทาใด รวมทั้งตรวจสอบการครอบครองของ
เจาของรวมแตละคน หากสามารถแบงแยกสวนการครอบครองของเจาของรวม 
แตละคนออกจากสวนของผูคางภาษีอากรได เจาพนักงานยอมทําการยึดทรัพยสินน้ันได
เฉพาะในสวนของผูคางภาษีอากรเทาน้ัน แตหากไมสามารถแบงแยกสวนการครอบครอง
ของเจาของรวมคนอื่นออกจากสวนของผูคางภาษีอากรได เจาพนักงานจึงจะมีอํานาจ
ยึดทรัพยสินน้ันไดทั้งหมด ตามขอ ๑๐ (๔) และ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากร วาดวย
การยึดทรัพยสินตามความในมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังน้ัน  
การดําเนินการยึดที่ดินซึ่งเปนทรัพยสินที่ผูคางภาษีอากรมีกรรมสิทธ์ิรวม โดยมิได
ตรวจสอบสวนการครอบครองที่ดินของเจาของรวมแตละคนวาสามารถแยกออกจาก
สวนการครอบครองของผูคางภาษีอากรไดหรือไม และไดทําการยึดที่ดินดังกลาวมาทั้งหมด 
จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีทั้งสามและนาง ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ 
และเลขที่ ๓๐๙๕ ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยไดแบงการถือครองกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและตางทําประโยชนในที่ดินตามสัดสวนของตนเอง  ตอมา สรรพากรภาค ๕ (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) ไดมีประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ เร่ือง ใหยึดทรัพยสินของ 
ผูคางภาษีอากร รายนาง ส. ตามรายการเปนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ ตําบลทรายขาว 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พรอมสิ่งปลูกสราง (ถามี) เพ่ือชําระหน้ีภาษีอากรคางจํานวน 
๑,๒๘๕,๓๐๐.๕๑ บาท ผูฟองคดีทั้งสามจึงมีหนังสือคัดคานการยึดทรัพยที่ดินแปลงดังกลาว  
แตอธิบดีกรมสรรพากร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) วินิจฉัยวา การยึดที่ดินตามประกาศกรมสรรพากร
ดังกลาวชอบดวยกฎหมายแลว จึงไมสามารถถอนการยึดที่ดินและคืนที่ดินใหแกผูฟองคดี 
ทั้งสามได ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา ผูฟองคดีไดแบงแยกกันครอบครองทําประโยชนในที่ดิน  
และไมไดรวมกอหน้ีสินหรือนําที่ดินไปเปนหลักประกันการชําระหน้ีใหกับนาง ส. จึงนําคดี 



 
 
                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๐๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผล 
การพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 แมผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะมีอํานาจยึดทรัพยสินที่ผูคางภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวมอยูดวย 
ตามขอ ๗ (๑) (ก) ของระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการยึดทรัพยสินตามความในมาตรา ๑๒ 
แหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ตาม แตกอนการดําเนินการดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จะตองตรวจสอบทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์รวมน้ันใหแนชัดเสียกอนวาเปนทรัพยสินอะไร  
เปนของใคร และมีราคาทรัพยสินเทาใด รวมถึงตองตรวจสอบทรัพยสินในสวนที่เปนของ 
เจาของรวมคนอื่น ๆ นอกจากในสวนของผูที่คางภาษีอากรดวยตามขอ ๑๐ (๔) ของระเบียบ
ดังกลาว ซ่ึงหากตรวจสอบแลวปรากฏวาสามารถแบงแยกสวนของเจาของรวมออกจากสวนของ 
ผูที่คางภาษีอากรได ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็คงยึดไดเฉพาะสวนของผูคางภาษีอากรเทาน้ัน เวนแต 
ถาตรวจสอบแลวไมปรากฏวาสวนใดเปนของเจาของรวมคนใดหรือไมสามารถแยกสวนที่ 
เปนของเจาของรวมคนอื่นออกจากสวนของผูคางภาษีอากรได ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงจะมีอํานาจ 
ยึดทรัพยสินน้ันไดทั้งหมดตามขอ ๑๐ (๒๑) ของระเบียบเดียวกัน เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา นาง ส.  
มีหน้ีภาษีอากรคางอยูจํานวน ๑,๒๘๕,๓๐๐.๕๑ บาท แตที่ ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔  
ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีราคาประเมินทั้งแปลง ๑,๖๔๒,๓๑๒ บาท 
และตามสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินมีผูถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน ๔ คน และไดแบงที่ดิน
ออกเปน ๒๐,๐๐๐ สวน มีผูฟองคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์ ๕,๖๙๒ สวน ผูฟองคดีที่ ๒ ถือกรรมสิทธิ์ 
๓,๖๒๐ สวน ผูฟองคดีที่ ๓ ถือกรรมสิทธิ์ ๕,๐๔๐ สวน และนาง ส. ถือกรรมสิทธิ์ ๕,๖๔๘ สวน  
กรณีจึงเปนที่ดินที่นาง ส. ผูคางภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวม ชอบท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตอง
ตรวจสอบใหแนชัดเสียกอนวาที่ดินดังกลาวสามารถแบงแยกสวนการครอบครองของเจาของรวม
แตละคนออกจากสวนของนาง ส. ไดหรือไม ซ่ึงหากตรวจสอบแลวไมสามารถแบงแยกสวน 
การครอบครองได ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงจะมีอํานาจยึดที่ดินดังกลาวไดทั้งแปลง แตจาก
ขอเท็จจริงไมปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตรวจสอบสวนการครอบครองที่ดินของ
เจาของรวมแตละคนวาสามารถแยกออกจากสวนการครอบครองของนาง ส. ไดหรือไม  ดังนั้น 
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ ไดมีผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๓ 
เขาทําประโยชนโดยการปลูกสรางบาน ปลูกตนไม และพืชผลการเกษตรในที่ดินสวนที่ตน 
ไดครอบครอง และผูถูกฟองคดีทั้งสองก็มิไดโตแยงขอเท็จจริงดังกลาว กรณีจึงนาเชื่อวาผูฟองคดี
ทั้งสามและนาง ส. ไดแบงสัดสวนการครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ แลว การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดออกประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ใหยึดทรัพยสิน 
ผูคางภาษีอากร รายนาง ส. ตามรายการที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ พรอมส่ิงปลูกสราง 



 
 
๑๕๐๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงเปนที่ดินที่มีผูฟองคดีทั้งสามเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมอยูดวย โดยมิไดดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพยสินที่จะทําการยึดและทําการยึดเฉพาะสวนที่เปนของผูคางภาษีอากรเทาน้ัน ตามขอ ๑๐ (๔) 
และ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากร วาดวยการยึดทรัพยสินตามความในมาตรา ๑๒  
แหงประมวลรัษฎากรฯ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และยอมมีผลใหคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยวา ประกาศกรมสรรพากรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชอบดวยกฎหมาย 
ไมสามารถถอนการยึดที่ดินและคืนใหแกผูฟองคดีทั้งสามได ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน 
พิพากษาใหเพิกถอนประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ เร่ือง ใหยึดทรัพยสิน 
ผูคางภาษีอากร รายนาง ส. ตามรายการโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ เลขที่ดิน ๒๓ ตําบลทรายขาว 
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พรอมสิ่งปลูกสราง ตั้งแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๕/๒๕๕๖) 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๒๙ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
๑. การจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

 

 การท่ีผูรับอนุญาตจัดหางานรูเห็นและเชิดใหบุคคลซึ่งไมไดเปนลูกจางหรือ 
ตัวแทนที่จดทะเบียนของตนไปดําเนินการจัดหางานเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางาน 
ในตางประเทศ โดยการรับสมัครและเรียกรับเงินคาบริการและคาใชจายจากคนหางาน 
ในนามของตน ผูรับอนุญาตจัดหางานจะตองคืนเงินดังกลาวตอคนหางานผูสุจริต
เสมือนวาบุคคลดังกลาวน้ันเปนตัวแทนของตนตามมาตรา ๘๒๑ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ในการที่ไมสามารถจัดสงคนหางานดังกลาวไปทํางานในตางประเทศได 
หากผูรับอนุญาตจัดหางานไมคืนเงิน นายทะเบียนจัดหางานกลางยอมมีอํานาจสั่งให 
หักเงินคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่ผูรับอนุญาตจัดหางานไดวางไว 
ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองแรงงานได 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีซ่ึงเปนผู รับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ฟองวา การที่อธิบดีกรมการ
จัดหางาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง หักหลักประกันของผูฟองคดี
จากธนาคารสแตนดารดชารเตอร นครธน จํากัด (มหาชน) สาขานานาเหนือ เพ่ือคืนเปนคาบริการ
และคาใชจายใหแกนาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน และตอมามีคําส่ังพักใชใบอนุญาตจัดหางาน 
ใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศของผูฟองคดีมีกําหนด ๑๒๐ วัน เปนการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงผูฟองคดีไดอุทธรณทั้งสองคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงแรงงาน 
(ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณของผูฟองคดีกรณีคําสั่งหักหลักประกัน สวนกรณีคําสั่งพักใชใบอนุญาตฯ 
ไมไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งหักหลักประกันและคําสั่งพักใชใบอนุญาตดังกลาว พรอมกับใหมีการชดใชคาเสียหาย 
แกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยในชั้นการอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตนวา คําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหหักหลักประกันของผูฟองคดีเปนเงินจํานวน ๕๔๓,๔๐๐ บาท  



 
  
๑๕๑๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ชอบดวยกฎหมายหรือไม  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา เม่ือวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๔ นาย ม. 
กรรมการผูจัดการของผูฟองคดี นาง ป. ลูกจางของผูฟองคดี พรอมกับนาย ส. นาย ค. นาย น. 
และนาย ว. ไดประชาสัมพันธตําแหนงงานและชักชวนใหคนหางานสมัครงานเพ่ือไปทํางาน 
ในตางประเทศ พรอมกับรับสมัครคนหางานที่โรงเรียนบานชมภู หมูที่ ๗ ตําบลยางฮอม  
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยนาย ม. ไดมอบใบสมัครงานและประกาศตําแหนงงาน 
ในตางประเทศของผูฟองคดีใหกับนาย ส. และนาย ค. เพ่ือไปดําเนินการรับสมัครและรับเงิน 
จากคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ และตามหลักฐานสําเนาใบเสร็จรับเงินออกในนาม
ของผูฟองคดี สวนบัญชีรับจายที่นาย น. ไดจัดทําไวมีรายช่ือคนหางานบางสวนที่รองทุกข 
กับกรมการจัดหางาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และในบัญชีดังกลาวไดระบุการโอนเงินจํานวน 
๓๐,๐๐๐ บาท ใหนาง ป. ธนาคารทหารไทย สาขาเทิง เปนคามัดจํางานในประเทศมาเลเซีย  
จึงเห็นไดวาผูฟองคดีโดยนาย ม. รูเห็นและเชิดใหนาย ส. นาย ค. นาย น. และนาย ว. ซ่ึงไมได
เปนลูกจางหรือตัวแทนที่จดทะเบียนของผูฟองคดีไปดําเนินการจัดหางานเพ่ือจัดสงคนหางาน 
ไปทํางานในตางประเทศ โดยการรับสมัครและเรียกรับเงินคาบริการและคาใชจายจากนาย ถ. 
กับพวก รวม ๑๑ คน ในนามของผูฟองคดีเปนเงินทั้งสิ้น ๕๔๓,๔๐๐ บาท ผูฟองคดีจึงตองรับผิดตอ
นาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน ผูสุจริตเสมือนวาบุคคลดังกลาวน้ันเปนตัวแทนของตน 
ตามมาตรา ๘๒๑๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมวานาย ส. กับพวก มิไดเปน
ลูกจางหรือตัวแทนของผูฟองคดีที่ผูฟองคดีนําไปจดทะเบียนกับนายทะเบียนจัดหางาน  
กรมการจัดหางานตามมาตรา ๑๕๒ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานฯ  
ดังที่ผูฟองคดีอุทธรณ ก็เปนเรื่องระหวางผูฟองคดีและนาย ส. กับพวก ที่จะตองไปวากลาวกัน 
                                                 

๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๘๒๑ บุคคลผูใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดี รูแลวยอมใหบุคคลอีกคนหน่ึง 

เชิดตัวเขาเองออกแสดงเปนตัวแทนของตนก็ดี ทานวาบุคคลผูน้ันจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกผูสุจริตเสมือนวาบุคคล 
อีกคนหน่ึงน้ันเปนตัวแทนของตน 

๒ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๑๕ ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศตองจดทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางานตอนายทะเบียน 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และจัดใหมีทะเบียนลูกจางและตัวแทนจัดหางานตามแบบที่อธิบดี
กําหนดไว ณ สํานักงาน เพื่อใหคนหางานตรวจดูไดในระหวางเวลาทํางาน 

 ลูกจางและตัวแทนจัดหางานตองมิไดเปนลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศผูอื่น 
ในขณะเดียวกัน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ เวนแตคุณสมบัติตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒)  
มิใหใชบังคับแกลูกจาง 

 ใบอนุญาตที่ออกใหแกผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศผูใด ใหคุมถึงลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานซ่ึงผูรับอนุญาต
จัดหางานในประเทศผูน้ันไดจดทะเบียนไวดวย 

 การกระทําที่เกี่ยวกับการจัดหางานของลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน ซ่ึงผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
ไดจดทะเบียนไว ใหถือวาเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๑๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะนําเหตุดังกลาวมายกขึ้นเปนขอตอสูนาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน คนหางานที่เปนบุคคลภายนอก
ผูสุจริตนั้นหาไดไม  ดังน้ัน เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีไมสามารถจัดสงคนหางานดังกลาวไปทํางาน
ในตางประเทศได จึงตองคืนคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บทั้งหมดใหแกนาย ถ. กับพวก 
รวม ๑๑ คน แตผูฟองคดีไมคืน ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงยอมมีอํานาจสั่งใหหักเงินคาบริการและ
คาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่ผูฟองคดีไดวางไวตามมาตรา ๓๑ (๗)๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองแรงงานฯ คืนใหแกนายนาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน ตามมาตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่งและวรรคสี่๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกันได คําส่ังหักหลักประกันดังกลาวจึงชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๔/๒๕๕๕) 
 

 ผูรับอนุญาตจัดหางานตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนจัดหางาน
จดทะเบียนของผูรับอนุญาตที่ไดกระทําการเก่ียวกับการจัดหางานตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ 
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แมวาลูกจางหรือตัวแทน
จะกระทําการโดยเจตนาทุจริตหรือกระทําโดยแสวงหาประโยชนสวนตัว ก็หาเปนเหตุให
การกระทําดังกลาวไมเปนการกระทําเก่ียวกับการจัดหางาน 
 
                                                 
 ๓-๔ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๓๑ ผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศตองเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
กับมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหาแสนบาทวางไวกับนายทะเบียน
จัดหางานกลางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศไมสามารถจัดใหคนหางานเดินทางได
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางานไมไดงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานหรือไดคาจางต่ํากวา
หรือไดตําแหนงงาน หรือสิทธิประโยชนอื่นไมตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางาน และคนหางานไมประสงคที่จะทํางานน้ัน 
ผูรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศตองคืนคาบริการและคาใชจายตาง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลว
ทั้งหมดใหแกคนหางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือนับแตวันที่คนหางานเดินทางกลับ 
ถึงประเทศไทย แลวแตกรณี 
 ในกรณีที่คนหางานไมสามารถทํางานไดจนส้ินสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานเพราะถูกเลิกจาง
โดยมิใชสาเหตุจากคนหางาน ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการและคาใชจายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวน 
กับระยะเวลาที่คนหางานไดทํางานภายในสามสิบวันนับแตวันที่คนหางานขอรับคืน 
 ในกรณีที่คนหางานไดคาจางต่ํากวาที่กําหนดไวในสัญญาจัดหางานแตคนหางานยังประสงคจะทํางานนั้น  
ผูรับอนุญาตตองคืนคาบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวเปนอัตราสวนกับคาจางที่คนหางานไดรับจริงภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่คนหางานขอรับคืน 
 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตมิไดปฏิบัติตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม ใหนายทะเบียนจัดหางานกลาง 
หักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๓๑ (๗) คืนใหแกคนหางาน 
 เม่ือนายทะเบียนไดดําเนินการตามวรรคสี่แลว ใหแจงใหผูรับอนุญาตทราบโดยเร็ว 



 
  
๑๕๑๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนผู รับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีนาย อ. เปนลูกจาง 
จดทะเบียน ซ่ึงไดจดทะเบียนเม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ และยกเลิกการจดทะเบียนเม่ือวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฟองวา การท่ีนายทะเบียนจัดหางานกลาง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่ง 
หักหลักประกันของผูฟองคดีที่ไดวางไวตอธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
โดยอางเหตุกรณีนาย อ. ลูกจางของผูฟองคดีเปนผูดําเนินการรับสมัครและเรียกรับคาบริการ
และคาใชจายจากนาง ร. และนางสาว ส. เพ่ือดําเนินการจัดสงไปทํางาน แตปรากฏวาไมสามารถ
จัดสงไปทํางานได เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
หัวหนากลุมภารกิจสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
แตไดรับคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากขณะที่
นาย อ. รับสมัครและรับเงินคาบริการจากคนหางานทั้งสอง นาย อ. ไมไดเปนลูกจางของผูฟองคดี  
อีกทั้ง สถานที่รับสมัครงานดังกลาวก็ไมใชสถานประกอบการของผูฟองคดี การที่คนหางานทั้งสอง
ถูกนาย อ. และนาง ร. หลอกลวงวาเปนการรับสมัครกับสาขาผูฟองคดีที่บานไผจึงเกิดจาก 
ความประมาทเลินเลอของคนหางานทั้งสองเองที่ไมขอตรวจสอบหนังสือแจงสถานประกอบการ 
ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหจัดทําไวที่สถานที่ตั้งประกอบการ ณ ที่สมัคร หรือตรวจดูวามีหนังสือ
อนุญาตสถานประกอบการหรือไม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
หักหลักประกันอันเปนมูลพิพาทในคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 บทบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานฯ 
เปนบทบัญญัติที่ กําหนดใหผู รับอนุญาตตองรับผิดในการกระทําของผู อ่ืน ซ่ึงในที่ น้ีก็คือ 
การกระทําของลูกจางหรือตัวแทนจัดหางานจดทะเบียนของผูรับอนุญาต ที่ไดกระทําการ
เก่ียวกับการจัดหางาน โดยตามมาตรา ๔ ไดบัญญัติคํานิยามของคําวา “จัดหางาน” หมายความวา 
ประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานหรือหาลูกจางใหแกนายจาง โดยจะเรียกหรือรับคาบริการ
ตอบแทนหรือไมก็ตาม และใหหมายรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
เพ่ือจัดหางานใหคนหางาน  ดังน้ัน การกระทําที่เก่ียวกับการจัดหางาน จึงหมายถึงการกระทํา
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางานหรือหาลูกจางใหแกนายจาง โดยจะเรียก
หรือรับคาบริการตอบแทนหรือไมก็ตาม และหมายรวมถึงการกระทําเก่ียวกับการเรียกเงินหรือ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อจัดหางานใหคนหางาน อันเปนการกระทําที่ปรากฏสูภายนอก 
หาจําตองพิจารณาถึงเจตนาภายในของลูกจางหรือตัวแทนวาไดกระทําการโดยเจตนาทุจริต 
หรือชอบดวยกฎหมายหรือไม หรือการกระทําน้ันตองเปนไปตามขอบเขตหนาที่ที่ผูรับอนุญาต



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๑๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มอบหมายให อันเปนเรื่องภายในระหวางผู รับอนุญาตกับลูกจางหรือตัวแทนเทาน้ันไม  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา นาย อ. เปนลูกจางจดทะเบียนของผูฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๔๓ และผูฟองคดีไดทําหนังสือแจงยกเลิกการจดทะเบียนลูกจางของนาย อ. ยื่นตอ 
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยนายทะเบียนจัดหางาน
จังหวัดนครราชสีมาไดยกเลิกการจดทะเบียนลูกจางของนาย อ. เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕  
ดังน้ี เม่ือนาย อ. ไดรับสมัครคนหางานรายนาง ร. และนางสาว ส. เพ่ือไปทํางานในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีเม่ือเดือนเมษายน ๒๕๔๕ จึงเปนกรณีที่นาย อ. ไดรับสมัครคนหางานทั้งสอง
ในระหวางที่ยังเปนลูกจางจดทะเบียนของผูฟองคดี การกระทําดังกลาวของนาย อ. จึงเปน 
การกระทําเก่ียวกับการจัดหางาน ซ่ึงถือวาเปนการกระทําของผูฟองคดีดวยตามมาตรา ๑๕ วรรคส่ี 
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานฯ และแมวานาย อ. จะกระทําการเก่ียวกับ
การจัดหางานโดยเจตนาทุจริต หรือกระทําโดยแสวงหาประโยชนสวนตัวหรือไมก็ตาม ก็หาเปนเหตุ
ใหการกระทําดังกลาวไมเปนการกระทําเก่ียวกับการจัดหางาน แตการกระทําของนาย อ. 
ดังกลาวอาจเปนเหตุใหผูฟองคดีมีสิทธิไลเบี้ยแกนาย อ. ตอไปไดเทาน้ัน  สวนที่ผูฟองคดี 
อางวาการกระทําของนาย อ. ไมควรทําใหผูฟองคดีตองรับโทษทางอาญาไปดวยนั้น เห็นวา  
กรณีการหักหลักประกันตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานฯ 
เปนเพียงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองคนหางานเทาน้ัน มิใชโทษทางอาญาตามที่ 
ผูฟองคดีเขาใจ ขออางของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได  ดังน้ัน เม่ือนาย อ. ไดรับสมัครนาง ร. 
และนางสาว ส. เพ่ือจัดสงไปทํางานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเรียกเก็บเงินคาบริการ 
แตไมสามารถสงคนหางานทั้งสองไปทํางานได ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูรับอนุญาตจึงตองรับผิดชอบ
ในการกระทําดังกลาวของนาย อ. ดวย ตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางานฯ ประกอบกับมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๗๕ แหงพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางานฯ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งหักหลักประกันของผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําวินิจฉัย 
ยกอุทธรณจึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒/๒๕๕๖) 
  
 

                                                 
๕ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางาน 

และคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 มาตรา ๔๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคส่ี มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสาม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง ในหมวด ๒ วาดวยการจัดหางานในประเทศ มาใชบังคับ 
กับการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศโดยอนุโลม 



 
  
๑๕๑๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 เม่ือผูไดรับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปทํางานในตางประเทศไมสามารถจัดให
คนหางานเดินทางไดภายในกําหนดเวลา และไมไดคืนคาบริการและคาใชจายตาง ๆ  
ที่เรียกเก็บจากคนหางานตามคําสั่งของนายทะเบียนจัดหางานกลาง นายทะเบียน 
จัดหางานกลางยอมชอบที่จะมีคําสั่งหักคาบริการและคาใชจายดังกลาวจากหลักประกัน
ที่ผูไดรับอนุญาตจัดหางานวางไวได  ในการน้ี ธนาคารผูออกหลักประกันตองรับผิดตอ
คนหางานตามสัญญาค้ําประกัน 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีซ่ึงเปนนายทะเบียนจัดหางานกลาง ฟองวา เม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔  
ผูฟองคดีไดมีคําส่ังหักหลักประกันของบริษัท ก. (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูไดรับใบอนุญาตจัดหางาน
เพ่ือไปทํางานตางประเทศ เปนเงิน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท เพ่ือคืนเปนคาบริการและคาใชจายใหแก
คนหางานที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับสมัครงาน แตไมสามารถจัดสงไปทํางานได โดยไดมีหนังสือ 
ที่ รง ๐๓๐๘/๓๐๗๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงเรื่องหักหลักประกันผูถูกฟองคดี 
ที่ ๑ ทราบ และมีหนังสือ ที่ รง ๐๓๐๘/๓๐๖๙๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจงธนาคาร น. 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะผูค้ําประกันนําเงินไปชําระใหผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ แตเม่ือครบ
กําหนดเวลาแลว ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมยอมชําระเงินจํานวนขางตน โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดอุทธรณคําสั่งหักหลักประกันและขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังดังกลาวตอผูฟองคดี  ตอมา 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดพิจารณาอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดีไมมีทางบังคับ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสองได จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรอืคําสั่งบังคับผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ใหรวมกันชําระเงินจํานวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป 
นับแตวันผิดนัด คือ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดีเพ่ือคืนเปน
คาบริการและคาใชจายใหแกคนหางาน  ทั้งน้ี ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟองเปนเงิน ๘๕,๘๙๔.๓๙ บาท 
รวมเปนเงินตนและดอกเบี้ย ๒,๑๘๖,๔๙๔.๓๙ บาท  

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีน้ีขอเท็จจริงฟงไดวา หลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับอนุญาตใหจัดหางาน 
ใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนผูออกหนังสือสัญญา 
ค้ําประกันวางไวกับผูฟองคดีเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน 
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสัญญาค้ําประกัน 
มีขอตกลงวา หากผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดหางาน 
และคุมครองคนหางานฯ และกฎหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี จนผูฟองคดีมีคําสั่ง



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๑๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหหักหลักประกันจากผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยอมชําระเงินรวมทั้งดอกเบ้ีย 
ตามกฎหมายแทนใหภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง เม่ือนาย ภ. กับพวกไดมาสมัครงาน 
ที่สํานักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือเดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลและสิงคโปร  
โดยมีนาย อ. ซ่ึงอยูในสํานักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูรับสมัครคนหางาน ทําการชี้แจง
รายละเอียดของงาน พาไปตรวจโรค พาไปเรียนภาษา และเรียกเก็บเงินคาบริการและคาใชจาย
ในการเดินทาง เปนเงินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๘๐,๐๐๐ บาท การที่นาย อ. ไดดําเนินการ 
ในลักษณะดังกลาวภายในสํานักงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แสดงใหเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ยอมใหนาย อ. เชิดตัวเขาเองแสดงเปนตัวแทนของตน  อีกทั้ง เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสามารถ
จัดสงนาย ภ. กับพวกไปทํางานตามที่ตกลง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดคืนเงินใหกับนาย ภ. และนาย ส. 
จํานวนคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ถึง ๗๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท จึงเชื่อไดวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเชิดนาย อ. ใหเปนตัวแทนของตนในการดําเนินการรับสมัครงาน 
และเรียกเก็บเงินคาบริการและคาใชจายจากคนหางาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองรับผิดตอ
คนหางานซ่ึงเปนบุคคลภายนอกผูสุจริตเสมือนวานาย อ. เปนตัวแทนของตนตามมาตรา ๘๒๑ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  สําหรับกรณีนาย น. กับพวกไดสมัครงานและเสียคาใชจาย
ใหแกนาย อ. นาง ภ. และนาย ว. ซ่ึงเปนลูกจางจดทะเบียนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ถือไดวาเปน
การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางานฯ  สวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณวา บุคคลทั้งสามดังกลาวปลอมลายมือชื่อ
กรรมการผูจัดการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลวนําไปขอจดทะเบียนลูกจาง ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดมีการดําเนินคดีอาญากับบุคคลทั้งสามไปแลวน้ัน เห็นวา เม่ือนายทะเบียนจัดหางาน 
จังหวัดนครราชสีมาซ่ึงเปนเจาหนาที่ของผูฟองคดีไดรับคําขอจดทะเบียนลูกจางและมีคําสั่ง
อนุญาตใหรับบุคคลท้ังสามดังกลาวเปนลูกจางจดทะเบียนของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว ไดแจงรับ
การจดทะเบียนลูกจางดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็มิไดดําเนินการใด ๆ 
จนกระทั่งคนหางานนําเร่ืองมารองทุกขตอเจาหนาที่ของผูฟองคดีขอเงินคาบริการและคาใชจายอ่ืน  
เม่ือพิจารณาระยะเวลาจากวันที่ไดมีการจดทะเบียนลูกจางถึงวันที่มีการรองเรียนจากคนหางานแลว
มีระยะเวลาหางกันมากกวา ๑ ป ซ่ึงมากพอที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตรวจสอบถึงกรณีการปลอม
ลายมือชื่อได แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็หาดําเนินการไม  อีกทั้ง สํานักงานสาขาที่บุคคลทั้งสาม
ดังกลาวใชเปนที่รับสมัครและชี้แจงรายละเอียดกับคนหางาน ยังมีปายชื่อของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
แสดงใหบุคคลโดยทั่วไปทราบดวย จึงฟงไดวา บุคคลทั้งสามเปนลูกจางจดทะเบียนของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ฟงไมขึ้น  เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ี ผูฟองคดีไดตรวจสอบ
เรื่องรองเรียนของคนหางานอันเปนมูลเหตุของการมีคําส่ังหักหลักประกันแลวไดความวา  
เปนความจริงดังที่มีการรองเรียน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงตองคืนคาบริการและคาใชจายตาง ๆ  
ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแลวจํานวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ใหแกคนหางานภายในสามสิบวัน 



 
  
๑๕๑๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๘๖ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางานฯ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดคืนเงินดังกลาวใหแกคนหางานภายในกําหนดเวลา  
จึงตองถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ผูฟองคดีในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลางจึงชอบที่จะมีคําสั่งหักคาบริการ 
และคาใชจายดังกลาวจากหลักประกันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ วางไว  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเปนผูออกหลักประกันจึงตองรับผิดตอ 
ผูฟองคดี ตามสัญญาค้ําประกันเปนจํานวนเงิน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ซ่ึงผูฟองคดีไดมีหนังสือ  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ แจงคําสั่งหักหลักประกันเปนเงินจํานวน 
๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
แจงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูค้ําประกันผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหปฏิบัติตามสัญญาค้ําประกัน  
โดยใหนําเงินจํานวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ไปชําระใหผูฟองคดีภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับหนังสือดังกลาวเม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงตองชําระเงินใหแกผูฟองคดีภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมนําเงิน
จํานวนดังกลาวไปชําระหน้ีใหแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง๗ แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงตองเสียดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวน 
๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท นับแตวันผิดนัดเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  ทั้งนี้  
ตามมาตรา ๒๒๔๘ แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน ซ่ึงดอกเบี้ยนับแตวันผิดนัด คือ วันที่ ๑๕ 

                                                 
๖ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๓๘ หามมิใหผู รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศเรียกหรือรับคาบริการจากคนหางานไว 

เปนการลวงหนาเกินสามสิบวันกอนเดินทาง ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ 
อาจรองขอตอนายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวได และเม่ือนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณา
เห็นสมควรจะขยายระยะเวลาดังกลาวใหก็ได แตการขยายระยะเวลาใหกระทําไดเพียงคร้ังเดียวมีกําหนดเวลาไมเกินสามสิบวัน 

 การเรียกหรือรับเงินดังกลาวตามวรรคหน่ึง ใหกระทําไดเฉพาะงานตามสัญญาที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
ตามมาตรา ๓๖ แลวเทาน้ัน 

๗-๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา ๒๐๔ ถาหน้ีถึงกําหนดชําระแลว และภายหลังแตน้ันเจาหน้ีไดใหคําเตือนลูกหน้ีแลว ลูกหน้ียังไมชําระหน้ีไซร 

ลูกหน้ีไดชื่อวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว 
 ถาไดกําหนดเวลาชําระหน้ีไวตามวันแหงปฏิทิน และลูกหน้ีมิไดชําระหน้ีตามกําหนดไซร ทานวาลูกหน้ีตกเปนผูผิดนัด

โดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันน้ีทานใหใชบังคับแกกรณีที่ตองบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหน้ี ซ่ึงไดกําหนดเวลาลงไว
อาจคํานวณนับไดโดยปฏิทินนับแตวันที่ไดบอกกลาว 

 มาตรา ๒๒๔ หน้ีเงินน้ัน ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดก่ึงตอป ถาเจาหน้ีอาจจะเรียกดอกเบ้ีย
ไดสูงกวาน้ันโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบ้ียตอไปตามน้ัน 

 ทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด 
 การพิสูจนคาเสียหายอยางอื่นนอกกวาน้ัน ทานอนุญาตใหพิสูจนได 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๑๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันฟอง คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เปนเวลา ๑๙๘ วัน เปนดอกเบ้ีย
จํานวน ๘๕,๔๖๒.๗๖ บาท รวมเงินตนและดอกเบี้ยถึงวันฟองเปนเงินจํานวน ๒,๑๘๖,๐๖๒.๗๖ บาท 
โดยที่คดีน้ีผูฟองคดีมุงประสงคฟองบังคับเอากับหลักประกันที่วางไว จึงพิพากษาใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ชําระเงินจํานวน ๒,๑๘๖,๐๖๒.๗๖ บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงิน 
๒ ,๑๐๐ ,๖๐๐  บาท  นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๓๘๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทาง
เดียวกัน) 
 

๒. การทํางานของคนตางดาว 
 

 กฎหมายวาดวยเงินคาทดแทนมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองลูกจางจากการทํางาน
ทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน การท่ีสํานักงานประกันสังคมออกขอกําหนด 
ใหลูกจางซึ่งเปนแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย โดยไดจดทะเบียน 
และมีใบอนุญาตใหทํางานตามที่ทางราชการออกให ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
และมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งรวมถึงแรงงานตางดาวสัญชาติพมา
ที่เขาเมืองมาโดยไมถูกตองตามกฎหมายแตไดรับการผอนผันและอนุญาตใหทํางาน 
อยูในประเทศไดเปนการช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการทํางาน 
ของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเปนขอกําหนดที่มุงคุมครองและรับรองสิทธิของลูกจาง
จากการทํางานโดยไมแบงแยกหรือจัดจําพวกลูกจาง จึงไมขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทนแตอยางใด  อยางไรก็ตาม ขอกําหนดที่ใหแรงงานตางดาวมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนไดก็ตอเม่ือมีหลักฐานวานายจางจายเงินสมทบ
เขากองทุนเงินทดแทนในอัตราไมต่ํากวาคาจางข้ันต่ํา และแรงงานตางดาวที่จดทะเบียน
ตองยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประเทศไทย น้ัน เม่ือการจายเงินสมทบ 
เขากองทุนเงินทดแทนเปนหนาที่โดยตรงของนายจาง การปฏิเสธสิทธิของลูกจาง 
อันเน่ืองมาจากการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายของนายจาง ยอมปราศจาก
เหตุผลอันสมควร ประกอบกับเม่ือสํานักงานประกันสังคมไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
เงื่อนไขที่ตองใหแรงงานตางดาวยื่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากอนจึงจะมีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน  ดวยเหตุน้ี การที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด
เงื่อนไขดังกลาวขางตน จึงเปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 



 
  
๑๕๑๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สรุปขอเท็จจริง 
 สํานักงานประกันสังคม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีหนังสือ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การใหความคุมครองแรงงานตางดาวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
เน่ืองจากการทํางาน กําหนดแนวปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ผูฟองคดี
ทั้งสามเปนบุคคลสัญชาติพมาเขามาอยูในราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตไดรับ 
การผอนผันจากทางราชการใหประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวและไดรับ
ใบอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษเห็นวา การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากกําหนดใหแรงงานตางดาวที่ทํางานในประเทศไทยจะไดรับ 
ความคุมครองตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนก็ตอเม่ือมีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาต 
ใหทํางานที่ทางราชการออกใหมาแสดงประกอบกับหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัว 
คนตางดาว โดยนายจางตองจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนในอัตราที่ไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา 
และแรงงานตางดาวตองยื่นเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในประเทศไทย หากไมมีหลักฐาน
ดังกลาวมาแสดง แลวแรงงานตางดาวประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน นายจาง 
ตองรับผิดชอบจายเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนใหแกลูกจางเอง ซ่ึงถือเปน 
การเลือกปฏิบัติตอแรงงานตางดาว ขดัตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ละเมิดตอกฎหมายระหวางประเทศ และยังเปนการขัดตอเจตนารมณของกฎหมายวาดวย
กองทุนเงินทดแทนอีกดวย  นอกจากนี้ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
นครปฐม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) 
ไมดําเนินการใหนายจางขึ้นทะเบียนเพ่ือการจายเงินสมทบใหแกกองทุนสําหรับแรงงานตางดาว 
ถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  อีกทั้ง ผูกําหนดแนวปฏิบัติ 
ไมมีอํานาจกระทําการดังกลาวไดเน่ืองจากเปนอํานาจของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  
ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนแนวปฏิบัติที่สั่ง 
ตามหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหมีการแจงสํานักงานประกันสังคมทุกจังหวัดดําเนินการ
ใหนายจางที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมการจัดหางานและมีลูกจางเปนแรงงานตางดาวสัญชาติพมา 
ลาว และกัมพูชา ยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบและยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจาง 
ใหถูกตองตามพระราชบัญญัติทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาล 
มีคําพิพากษา 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 กฎหมายวาดวยเงินทดแทนมีวัตถุประสงคในการคุมครองลูกจางทุกคนที่ประสบอันตราย 
ทุพพลภาพ สูญหาย หรือตาย อันเนื่องมาจากการทํางาน หรือปองกันรักษาผลประโยชนใหแก
นายจาง หรือเจ็บปวยเปนโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดจาก 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๑๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การทํางาน โดยนายจางเปนผูรับผิดชอบในการจายเงินทดแทนใหแกลูกจาง แตเน่ืองจากเกิดปญหา
ความไมแนนอนและลาชาของนายจางในการจายเงินทดแทนใหแกลูกจาง จึงไดมีการจัดตั้ง
กองทุนเงินทดแทนเพื่อเปนทุนและหลักประกันในการจายเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง
ที่มีหนาที่ตองจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน เพ่ือใหความคุมครองลูกจางทุกคนที่อยูในขาย
ไดรับความคุมครองตามมาตรา ๒๕๙ ประกอบมาตรา ๒๖๑๐ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ เวนแตมิอาจเขาขายภายใตบังคับตามมาตรา ๔๑๑ และบทนิยามของคําวาลูกจาง
ตามมาตรา ๕๑๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว 
จะเห็นวา กฎหมายวาดวยเงินทดแทนมีจุดมุงหมายเพ่ือคุมครองลูกจางจากการทํางานทุกคน 
ซ่ึงเสมอภาคเทาเทียมกันสอดคลองกับคํานิยามของคําวาลูกจางตามกฎหมายดังกลาว  
โดยหาไดแบงแยกหรือจัดจําพวกลูกจางแตประการใดไม ขอพิพาทในคดีน้ีเกิดจากกรณีที่
แรงงานตางดาวที่เขาเมืองมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย แตเปนแรงงานตางดาวซ่ึงเปนบุคคล
                                                 
 ๙-๑๒ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับแก 
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
(๓) นายจางซ่ึงประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับครู

หรือครูใหญ 
(๔) นายจางซ่ึงดําเนินกิจการที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ 
(๕) นายจางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซ่ึงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร แตไมรวมถึงลูกจาง 

ซ่ึงทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 
ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๒๕ การจายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณีที่นายจางเปนผูมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ ใหสํานักงาน
จายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แทนนายจางน้ัน แตถานายจางไดทดรองจายเงินทดแทนใหลูกจาง 
หรือผูมีสิทธิน้ันไปกอน และเปนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีคําวินิจฉัยวาลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินทดแทน  
ใหนายจางขอรับเงินทดแทนที่ไดทดรองจายไปคืนจากสํานักงานไดตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 

ในกรณีที่นายจางเปนผูไมมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ และไดทดรองจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิ 
ตามมาตรา ๒๐ ไปกอน ถาลูกจางหรือผูมีสิทธิน้ันมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๐  
หรือคําส่ังใหมตามมาตรา ๕๑ นายจางมีสิทธินําเงินทดแทนที่ไดจายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิดังกลาวไปน้ันมาหักจากจํานวนเงินทดแทน
ตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีไดไมเกินจํานวนเงินทดแทนตามประเภทที่กําหนดไวในคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ 

มาตรา ๒๖ ใหมีกองทุนเงินทดแทนในสํานักงานประกันสังคมเพื่อจายเปนเงินทดแทนแกลูกจางแทนนายจาง 
ซ่ึงมีหนาท่ีตองจายเงินสมทบตามมาตรา ๔๔ และเปนคาใชจายตามมาตรา ๔๓ 

ใหกองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี 



 
  
๑๕๒๐    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชาไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับ
การผอนผันใหประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  
ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒)๑๓ แหงพระราชบัญญัติการทํางาน 
ของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๗๑๔ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแรงงานตางดาวดังกลาวน้ีจะมีขั้นตอนในทางปฏิบัติโดยการจดทะเบียน 
เพ่ือใหไดสิทธิอาศัยอยูชั่วคราว (ท.ร.๓๘/๑) และหมายเลขประจําตัว ๑๓ หลัก จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  หลังจากน้ัน แรงงานตางดาวจะตองผานการตรวจสุขภาพ จึงจะสามารถ 
ขอใบอนุญาตทํางานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตอไป กรณีจึงเห็นไดวาแรงงาน
ตางดาวดังกลาวรัฐไดจัดทําฐานขอมูลสวนบุคคลรวมทั้งขอมูลรายละเอียดที่ตองการอ่ืน ๆ  
เพ่ือความม่ันคงของประเทศไวแลว ขอมูลดังกลาวสามารถใชนํามาจัดทําฐานทะเบียนของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และทําใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย 
เงินทดแทนได  ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ กําหนดวาลูกจางซ่ึงเปนแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยไดรับ
สิทธิความคุมครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุน 
เงินทดแทนอันเปนสิทธิสําคัญตามพระราชบัญญัติดังกลาวได หากปรากฏวามีการจดทะเบียน
และมีใบอนุญาตใหทํางาน จึงเปนการรองรับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
ที่มุงคุมครองลูกจางจากการทํางาน ไมเปนการแบงแยกหรือจัดจําพวกลูกจาง และหาเปน 
                                                 
 ๑๓ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๓ คนตางดาวซ่ึงไมอาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุดังตอไปน้ีอาจขอรับใบอนุญาตตอ 
นายทะเบียนเพื่อทํางานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบตอสังคม 

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศและไดรับการผอนผันใหไปประกอบอาชีพ ณ ที่แหงใดแทน 
การเนรเทศหรืออยูในระหวางรอการเนรเทศ 

(๒) เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง แตไดรับอนุญาตใหอยู 
ในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อรอการสงกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือ 
ตามกฎหมายอ่ืน 

(๔) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๕) เกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
ประกาศตามวรรคหน่ึง คณะรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดไวดวยก็ได 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ๑๔ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือ

จําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีใด ๆ ก็ได 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๒๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การขัดตอบทบัญญัติดังกลาวแตประการใดไม ประกอบกับเม่ือพิจารณาเง่ือนไขคุณสมบัติ 
ในขอดังกลาวตามหนังสือแลว แรงงานตางดาวซ่ึงเปนผูไดรับการผอนผันจากทางราชการ 
ใหประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรได
เปนกรณีพิเศษ จึงยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิไดรับ
เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน 
 อยางไรก็ตาม สําหรับขอกําหนดซ่ึงเปนเง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติที่วา แรงงานตางดาว
จะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะตองมีหลักฐานวานายจางจายเงินสมทบ 
เขากองทุนเงินทดแทนในอัตราที่ไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา และแรงงานตางดาวที่จดทะเบียน 
ตองยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประเทศไทย น้ัน เม่ือพิจารณาหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทนแลว การจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนหนาที่โดยตรงของนายจาง
ตามมาตรา ๔๔๑๕ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ หากนายจางไมดําเนินการตองรับโทษ 
ตามมาตรา ๔๖๑๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และผูถูกฟองคดีทั้งสามมีหนาที่ตามมาตรา ๔๗๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการดําเนินการตอนายจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนั้น  
หากนําพฤติการณของนายจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายมาปฏิเสธสิทธิของลูกจาง ยอมเปน 
การไมสมเหตุสมผล กรณีจึงเปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ อันไมชอบดวยกฎหมาย  อีกทั้ง 
การนําเร่ืองการย่ืนแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาเปนเง่ือนไขการรับรองสิทธิของลูกจาง 
ซ่ึงเปนคนตางดาวที่เปนผูไดรับการผอนผันจากทางราชการใหประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได

                                                 
 ๑๕-๑๗ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๔๔ ใหกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนดประเภทและขนาดของกิจการและทองที่ 
ที่นายจางตองจายเงินสมทบ 

ใหนายจางซ่ึงมีหนาที่ตองจายเงินสมทบตามวรรคหน่ึงยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบและแบบรายการ 
แสดงรายชื่อลูกจางตามแบบที่เลขาธิการกําหนด และจายเงินสมทบ ณ สํานักงานแหงทองที่ที่นายจางยื่นแบบลงทะเบียน
จายเงินสมทบภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจางมีหนาที่ตองจายเงินสมทบ 

มาตรา ๔๖ นายจางผูใดไมจายเงินสมทบภายในกําหนดเวลาหรือจายเงินสมทบไมครบจํานวนตามที่จะตองจาย 
ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละสามตอเดือนของเงินสมทบที่ตองจาย 

มาตรา ๔๗ เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจาง 
ซ่ึงไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน 

การมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึงจะกระทําไดตอเม่ือไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหนายจาง 
นําเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางมาจายภายในเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่นายจางไดรับหนังสือน้ัน
และนายจางไมจายภายในเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด  ทั้งน้ี ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการ ยึด อายัด และขายทอดตลาด 
และจายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางจาย ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็วโดยใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหนายจางทราบ
เพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน 



 
  
๑๕๒๒    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนการชั่วคราว และไดรับใบอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ก็มิใชอํานาจหนาที่
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ ที่จะกําหนดเง่ือนไขของการยื่นแบบ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่วาแรงงานตางดาวจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุน 
เงินทดแทนตองยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามาเปนเง่ือนไขของการกําหนดสิทธิไดรับ
เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนแตประการใด กรณีจึงเปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายวาดวยเงินทดแทนบัญญัติไว  ดังนั้น หนังสือฉบับพิพาทของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เฉพาะสวนที่กําหนดวาแรงงานตางดาวจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน 
จะตองมีหลักฐานวานายจางจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนไปในอัตราไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา 
และแรงงานตางดาวที่จดทะเบียนตองยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประเทศไทย 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย สวนคําขอที่ขอใหศาลสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงสํานักงาน
ประกันสังคมทุกจังหวัดดําเนินการใหนายจางไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมการจัดหางาน และมีลูกจาง
เปนแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบและยื่นแบบ
รายการแสดงรายช่ือลูกจางน้ัน กรณีดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยตรง 
ในการสั่งการหนวยงานในบังคับบัญชา ศาลปกครองจึงมิอาจกาวลวงใชดุลพินิจในการสั่งการแทน
หนวยงานทางปกครองได  พิพากษาใหเพิกถอนหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เฉพาะในสวนที่
กําหนดวาแรงงานตางดาวจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะตองมีหลักฐานวา
นายจางจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนในอัตราไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา และแรงงานตางดาว 
ที่จดทะเบียนตองยื่นแบบเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับประเทศไทย และใหยกฟอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๑/๒๕๕๘) 

 

๓. สวัสดิการสังคม 
 

 ในการพิจารณาผู มี สิทธิได รับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแตละประเภท 
มีคุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกันจํานวนมาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีดุลพินิจ
ในการพิจารณาอนุมัติใหผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดตามกําลังงบประมาณ
ของตน โดยไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีซ่ึงมีอายุ ๖๐ ปบริบูรณ ฟองวา ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือขอรับเงินสงเคราะห 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการตอเทศบาลตําบลตะกาง (ผูถูกฟองคดี) ซ่ึงผูฟองคดีไดรับ 
การพิจารณาใหไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ แตไมไดรับอนุมัติใหไดรับเงินสงเคราะห
เพ่ือการยังชีพของผูสูงอายุ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๒๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญและระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย 
เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหผูถูกฟองคดี
อนุมัติใหจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแกผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดจัดใหมีการประชุมประชาคม หมูที่ ๖  
ตําบลตะกาง เพ่ือพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยนาย ธ. ซ่ึงเปนบุตร 
ของผูฟองคดีและอยูบานเลขที่เดียวกันกับผูฟองคดีเขารวมประชุมดวย ที่ประชุมไดคัดเลือก 
ผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน ๑๗ ราย โดยไมปรากฏชื่อของผูฟองคดี  ตอมา  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการตอผูถูกฟองคดี ซ่ึงผูถูกฟองคดี 
ไดมีหนังสือแจงกลับไปยังผูฟองคดีวา ผูฟองคดีมิไดยื่นแบบคําขอตอผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดี
จึงไมทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับความพิการของผูฟองคดี  อีกทั้ง ในการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะห ระดับประชาคมหมูบาน หมูที่ ๖ ซ่ึงจัดทําขึ้นเม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
มิไดมีบุคคลใดเสนอชื่อผูฟองคดีใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดี 
ไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีวาเปนผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  
โดยไดรับตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป สวนการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของผูถูกฟองคดีน้ัน 
ผูถูกฟองคดีไดจัดทําบัญชีรายชื่อผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ ดังน้ี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มีผูไดรับเบี้ยยังชีพจํานวน ๕๒ ราย มีรายช่ือผูสํารองจํานวน ๑๓๑ ราย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มีผูไดรับเบี้ยยังชีพคร้ังแรกจํานวน ๙๔ ราย มีรายช่ือผูสํารองจํานวน ๑๔๗ ราย และมีผูไดรับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมเติมอีก ๖๐ ราย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผูไดรับเบี้ยยังชีพจํานวน ๑๖๖ ราย 
มีรายชื่อผูสํารองจํานวน ๒๐๒ ราย ซ่ึงตามบัญชีดังกลาวมีรายชื่อผูสูงอายุในแตละปงบประมาณ
เปนจํ านวนมาก  ผู ถู กฟ องคดี จึ งต องพิจารณาตามหลักเกณฑข อ ๗๑๘ ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ  
ฉะน้ัน ผูถูกฟองคดียอมมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุไดตามกําลังงบประมาณของผูถูกฟองคดี การดําเนินการของผูถูกฟองคดีจึงเปนไปตาม
ขอ ๘๑๙ ของระเบียบขางตนแลว มิไดมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอผูฟองคดี  

                                                 
๑๘-๑๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอ ๗ ในกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติเบ้ืองตนเหมือนกัน ใหผูที่ไดรับความเดือดรอนกวา 

หรือผูที่มีปญหาซํ้าซอน หรือผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 
 ขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการกับผูสูงอายุและคนพิการดวยวิธีการดังตอไปน้ี 
 (๑) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แลวเสนอตอที่ประชุมประชาคมทองถ่ิน  

เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  ทั้งน้ี ใหนําความในขอ ๗ และบัญชีรายชื่อที่สํารองไวที่จังหวัด 



 
  
๑๕๒๔    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีไดพิจารณาใหผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ จึงเปน 
การบรรเทาความเดือดรอนของผูฟองคดีแลว  การที่ผูถูกฟองคดีมิไดจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุใหแกผูฟองคดี จึงมิใชเปนการออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดี
อุทธรณวา ผูถูกฟองคดีเลือกปฏิบัติไมจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูฟองคดี  
แตกรณีของนาย ภ. มีรายชื่อรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลําดับที่ ๔๒ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลําดับที่ ๗๒ และยังปรากฏในบัญชี
รายชื่อผูพิการที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลําดับ 
ที่ ๒๘ น้ัน เห็นวา ตามบัญชีรายชื่อผูพิการที่ไดรับอนุมัติใหไดรับเงินสงเคราะห (เบี้ยยังชีพ) 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจํานวน ๑๗ ราย สวนลําดับที่ ๑๘ ถึงลําดับที่ ๒๘ ในชองหมายเหตุ
ระบุวา รอการอนุมัติในกรณีที่ผูได รับเบี้ยยังชีพหมดสิทธิไดรับหรือกรณีที่ได รับจัดสรร 
เงินอุดหนุนเพ่ิมเติม  ดังนั้น ตามบัญชีดังกลาว นาย ภ. จึงยังมิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
ผูพิการ แตไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพียงอยางเดียว อุทธรณของผูฟองคดีฟงไมขึ้น  
เม่ือไดวินิจฉัยแลววาการกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีมิไดเปนการออกคําสั่งโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย การกระทําดังกลาวของผูถูกฟองคดีจึงไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  
ดังนั้น จึงไมมีกรณีที่ผูถูกฟองคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีแตอยางใด  
พิพากษายกฟอง (คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๑/๒๕๕๕) 
 

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่บริหารราชการของกรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามกฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีหนาที่จัดใหมีอุปกรณที่อํานวย 
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ รวมทั้งสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณที่อํานวย
ความสะดวกดังกลาวที่สถานีขนสงและในรถราง ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐาน
                                                                                                                                            
มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบาน 
เพื่อทําการคัดเลือกโดยจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหของหมูบานกอน 

 (๒) นํารายช่ือผู สูงอายุและคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ ๘ (๑) มาจัดทําเปนบัญชีผูมีสิทธิไดรับ 
เงินสงเคราะห แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือที่อื่น ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด หากไมมีผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

 ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูแทนของประชาคมทองถ่ิน
จํานวนไมนอยกวาหาคน และใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ 
ในบัญชีตอไป 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๒๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยบริษัท  
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนเพียงหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย 
ให ดําเนินกิจการบริการสาธารณะดานการขนสงมวลชนตามสัญญาสัมปทาน 
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร ไมไดมีหนาที่ตามกฎหมายในการจัดใหมีอุปกรณ 
ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ รวมทั้งสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณ
ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการในรถไฟฟาแตอยางใด  ดังน้ัน เม่ือนับแตวันที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวย
มาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการฯ มีผลใชบังคับ  
จนถึงวันที่มีการนําคดีน้ีมาฟองตอศาลปกครองเปนระยะเวลากวา ๖ ป แตกรุงเทพมหานคร
เพียงจัดใหมีทางข้ึน - ลง เปนบันไดเลื่อนดวยระบบไฟฟาและมีลิฟทในบางจุดที่สถานีขนสง
จํานวน ๕ สถานี จากสถานีขนสงรวมทั้งสิ้น ๒๓ สถานี จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีทั้งสามเปนผู มีรางกายพิการ ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ใหกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
ผูอํานวยการสํานักการโยธา (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) และบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) รวมกันจัดทําลิฟท อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกที่สถานีขนสง 
(รถไฟฟา) จํานวน ๒๓ สถานี และจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกบนรถไฟฟา คือ ใหจัดที่วาง
สําหรับเกาอ้ีคนพิการใหมีความกวางไมนอยกวา ๑๒๐ เซนติเมตร และใหมีราวสูงจากพ้ืน 
ไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร บริเวณทางขึ้นลง และติดสัญลักษณคนพิการไวทั้งในและนอกตัวรถ
คันที่จัดไวสําหรับคนพิการ 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ กับผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดทํา
สัญญาสัมปทานระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร อันเปนการจัดใหมีทางบกของผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖)๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๙ (๑)๒๑  

                                                 
๒๐-๒๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 มาตรา ๔๙ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามกฎหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๘๙ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร

ในเร่ืองดังตอไปน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
  
๑๕๒๖    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในขณะที่ยังมิไดออก
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนที่ตองมีอุปกรณ 
ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑)๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔  ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๔๒ และมีผลใชบังคับในวันดังกลาวตามนัยมาตรา ๒๐ วรรคสอง๒๓ แหงพระราชบัญญัติ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ  หลังจากนั้น คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการไดออก
ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวย 
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน ซ่ึงมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ดังน้ี เม่ือขอ ๑.๑ ของสัญญาสัมปทานไดกําหนดนิยาม 
คําวา ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร หมายถึง บริการขนสงมวลชนโดยรถราง รวมทั้ง 
สิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการอ่ืนที่เก่ียวของตอเน่ืองกับรถราง และผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จัดสรางขึ้นตามที่กําหนดไวในขอ ๑๙.๑ (ก)  
ของสัญญาสัมปทานเดียวกัน และขอ ๑.๑ ของสัญญาสัมปทานฉบับเดียวกัน กําหนดนิยามคําวา 
อุปกรณ หมายถึง รถรางและอุปกรณจักรกลไฟฟา ระบบควบคุม ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีสิทธิ
ครอบครองและใชสอยอสังหาริมทรัพยดังกลาว รวมทั้งเปนเจาของอุปกรณและเครื่องมือควบคุม
จนกวาสัญญาสัมปทานน้ีสิ้นสุด ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๙.๑ (ก) และขอ ๑๙.๒ (ก) ของสัญญา
สัมปทาน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่บริหารราชการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหเปนไปตาม
กฎหมายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครฯ จึงมีหนาที่จัดใหมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ รวมทั้ง
สัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการที่สถานีขนสง 
 

                                                                                                                                            
 (๖) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒๒-๒๓ พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 มาตรา ๑๗ เพื่อเปนการคุมครองและสงเคราะหคนพิการ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
 (๑) ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวก

โดยตรงแกคนพิการ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 มาตรา ๒๐   ฯลฯ    ฯลฯ 
 กฎกระทรวงเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๒๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และในรถราง ตามที่กําหนดไวในขอ ๒๒๔ ขอ ๖๒๕ และขอ ๗๒๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบ
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการฯ ตั้งแตวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔  สวนผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนหนวยงาน
ที่ดําเนินกิจการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครโดยไดรับสัมปทานจากผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ซ่ึงเปนราชการสวนทองถิ่น จึงถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายให 
ดําเนินกิจการบริการสาธารณะดานการขนสงมวลชนอันเปนกิจการทางปกครอง ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
จึงเปนหนวยงานทางปกครองเฉพาะกรณีที่กระทําการในการดําเนินกิจการทางปกครอง 
ตามสัญญาสัมปทานระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ หาไดมีหนาที่ตามกฎหมายในการจัดใหมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการ รวมทั้งสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรง
แกคนพิการในรถไฟฟาตามที่กําหนดไวในขอ ๔ (๓)๒๗ ขอ ๖ และขอ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบ
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการฯ 
 มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรหรือไม เห็นวา 
แมผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ กับผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดทําสัญญาสัมปทานระบบ
ขนสงมวลชนกรุงเทพมหานครกอนที่จะมีการใชบังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

                                                 
๒๔-๒๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 ขอ ๒ ลักษณะอาคารที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ ไดแก อาคารของสถานสงเคราะห

คนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาสําหรับคนพิการ โรงพยาบาล โรงแรม หอประชุม สถานศึกษา สถานีขนสงมวลชน และอาคาร
ในลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกําหนด 

 ขอ ๔ ลักษณะยานพาหนะที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ ไดแก 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๓) รถไฟหรือรถไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ ๖ อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการกําหนด เวนแตในกรณีที่กฎหมายท่ีควบคุมอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นจะไดกําหนดอุปกรณ
ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการไวโดยเฉพาะและมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกําหนด 
 
 

ขอ ๗ ใหเจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ที่จัดใหมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการ จัดใหมีสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการดวย 

สัญลักษณตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งขนาดและตําแหนงที่แสดงของสัญลักษณดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกําหนด 



 
  
๑๕๒๘    แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรง 
แกคนพิการฯ จึงไมอาจใชบังคับกับสัญญาสัมปทานดังกลาวก็ตาม แตเม่ือพระราชบัญญัติ 
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ ไมมีบทเฉพาะกาลกําหนดใหไมใชบังคับกับอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นที่มีอยูกอนที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ เม่ือกฎกระทรวง
และระเบียบดังกลาวมีผลใชบังคับแลว ยอมเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนเจาของอาคาร
สถานีขนสงมวลชนที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว โดยการแกไขปรับปรุงลักษณะ
อาคารสถานีรถไฟฟา ลักษณะยานพาหนะที่ตองมีอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรง
แกคนพิการตามรายละเอียดของอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
และระเบียบดังกลาว ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดใหมีทางขึ้น - ลง  
เปนบันไดเลื่อนดวยระบบไฟฟาและมีลิฟทในบางจุดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ 
ที่สถานีขนสงแลวจํานวน ๕ สถานี จากสถานีขนสงรวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๓ สถานี  อยางไรก็ตาม 
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ มิไดแสดงใหศาลเห็นโดยชัดแจงวาเหตุที่มิไดจัดใหมี
ลิฟทเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกคนพิการที่สถานีขนสงอีก ๑๘ สถานี และจัดใหมีอุปกรณ 
ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงอื่นๆ แกคนพิการ รวมทั้งสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณ 
ที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการที่สถานีขนสงและรถรางนั้น เกิดจากขอจํากัดใด  
หรือมีปญหาอุปสรรคใดประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดชี้แจงขอเท็จจริงตอ
ศาลปกครองชั้นตนวา การกอสรางลิฟทและส่ิงอํานวยความสะดวกใหคนพิการสําหรับ 
สถานีรถไฟฟาที่เหลือ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยสํานักการจราจรและขนสง และผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ไดสํารวจเบื้องตนในการหาตําแหนงลิฟทสําหรับคนพิการแลว อยูในระหวางการจัดทํา
รายละเอียดรูปแบบ และขอกําหนดเพ่ือขอความเห็นชอบในการดําเนินการตอไป และการที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีหนังสือชี้แจงตอปลัดกรุงเทพมหานครวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตระหนักถึง
ความสําคัญในการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ในการดําเนินงานของผูถูกฟองคดี
ที่ ๔ จึงไดพยายามจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเทาที่พึงจะกระทําได และออกแบบ
ใหสามารถติดตั้งเพ่ิมเติมไดในอนาคตดวย  อีกทั้ง ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามเอกสารสรุป 
การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร 
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ รายงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ขอใหรัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเปนคากอสรางลิฟทใน ๕ สถานีแรกเปนเงินจํานวน ๑๗๕,๑๙๔,๕๙๐ บาท  
สวนการกอสรางลิฟทในสวนที่เหลืออีก ๑๘ สถานี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะพิจารณาจัดสรร 
จากงบประมาณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอไป กรณีจึงเห็นไดวาการจัดใหมีอุปกรณที่อํานวย 
ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ รวมทั้งสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณที่ อํานวย 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    ๑๕๒๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความสะดวกโดยตรงแกคนพิการที่สถานีขนสงและรถรางนั้น อยูในวิสัยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะดําเนินการได  ดังนั้น เม่ือนับแตวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการฯ 
มีผลใชบังคับ จนถึงวันที่ผูฟองคดีทั้งสามนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเปนระยะเวลากวา ๖ ป 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพียงจัดใหมีทางขึ้น - ลง เปนบันไดเลื่อนดวยระบบไฟฟาและมีลิฟทในบางจุด
ที่สถานีขนสงจํานวน ๕ สถานี จากสถานีขนสงรวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๓ สถานี จึงเปนการละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ ดังกลาวลาชาเกินสมควร  
พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดทําลิฟท อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก 
ที่สถานีขนสงทั้ง ๒๓ สถานี และจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกบนรถไฟฟา คือ ใหจัดที่วาง
สําหรับเกาอ้ีคนพิการใหมีความกวางไมนอยกวา ๑๒๐ เซนติเมตร และใหมีราวสูงจากพ้ืน 
ไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร บริเวณทางขึ้น - ลง และติดสัญลักษณคนพิการไวทั้งในและนอกตัวรถ
คันที่ จัดไวสําหรับคนพิการโดยมีรายละเอียดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรง 
แกคนพิการฯ  ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีคําพิพากษา โดยมีขอสังเกต
เก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาวา ใหผูถูกฟองคดีที่ ๔  
ใหความรวมมือสนับสนุนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการจัดใหมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรง
แกคนพิการ รวมทั้งสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวามีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรง 
แกคนพิการ ในฐานะผูมีสิทธิครอบครองและใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จัดสรางขึ้น 
รวมทั้งเปนเจาของอุปกรณและเครื่องมือควบคุมตามสัญญาสัมปทานระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพมหานคร ตามที่กําหนดไวในขอ ๔ (๓) ขอ ๖ และขอ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบ
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการฯ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๗) 



 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๓๐ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 
 
๑. ราชการสวนกลาง 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 
 

๒. ราชการสวนภูมิภาค 
 

 ๒.๑ จังหวัด 
   

  - กรณีผูวาราชการจังหวัดไมปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น 
 

  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารราชการ 
สวนทองถิ่นในจังหวัดตามมาตรา ๕๗ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลและการปฏิบัติหนาที่ 
ของนายกเทศมนตรีในจังหวัดน้ันใหปฏิ บัติการตามอํานาจหนาที่ โดยถูกตอง 
ตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖   
  การที่ผูวาราชการจังหวัดไมไดควบคุมดูแลใหเทศบาลดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับเจาของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ที่รุกล้ําแนวเขตทางหลวงเทศบาล จึงเปนกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดยังไมไดปฏิบัติหนาที่
ตามนัยมาตรา ๕๗ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ อันเปนการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ   
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) มีหนังสือแจงใหนายอําเภอทาชาง
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีผูรองเรียนวามีผูกอสรางร้ัวรุกล้ําทางหลวง
เทศบาล ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ทําการตรวจสอบแลวพบวามีเอกชนปลูกบานสรางร้ัวคอนกรีต  
ร้ัวลวดหนาม และปกเสาปูนรุกล้ําเขตทางหลวงจริง จึงมีหนังสือแจงใหนายกเทศมนตรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ดําเนินการกับผูบุกรุกตามอํานาจหนาที่แลวรายงานผลใหทราบ ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ตรวจสอบแลวพบวามีการกอสรางรั้วรุกล้ําเขตทางหลวงเทศบาลโดยไมไดรับอนุญาต 



 
 
๑๕๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากเจาพนักงานทองถิ่น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมาย 
ควบคุมอาคาร จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนราษฎรที่ทําการกอสรางร้ัวคอนกรีตรุกล้ํา 
ทางหลวงทําการร้ือถอนสวนที่รุกล้ําออก ผูฟองคดีที่ ๑ อุทธรณคําส่ังดังกลาว คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยยกอุทธรณ  หลังจากนั้น ผูฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือรองเรียน 
ไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๓ ขอใหแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย 
โดยเทาเทียมกัน เพราะผูถูกฟองคดีที่ ๒ สั่งใหผูฟองคดีที่ ๑ ร้ือร้ัวคอนกรีตที่รุกล้ําที่สาธารณะ 
เพียงรายเดียว ทั้งที่มีราษฎรอ่ืนกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางชิดทางหลวงเทศบาลโดยชัดแจง
และเปดเผยรวมทั้งผูฟองคดีที่ ๒ ถึงผูฟองคดีที่ ๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ รายงานผูถูกฟองคดีที่ ๔  
วาไดใหเทศบาลตําบล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือกําชับใหติดตาม 
และรายงานผลใหทราบ ซ่ึงผูฟองคดีที่ ๑ เห็นวายังไมมีการดําเนินการใด ๆ ตามที่รองเรียน  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่สรางรุกล้ําที่สาธารณะทั้งหมด หรืออนุญาตหรือผอนผัน 
การร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่สรางรุกล้ําที่สาธารณะไวเปนลายลักษณอักษร 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ในจังหวัดตามมาตรา ๕๗ (๗)๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ันใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตอง
ตามกฎหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง๒ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นอกจากน้ี 
กรณีที่ เ ห็นวานายกเทศมนตรีปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ 

                                                        
๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  มาตรา ๕๗ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดตามกฎหมาย 
ฯลฯ   ฯลฯ 

๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๗๑ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ันใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี
โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร 
หรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได 
 ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอน้ัน ใหปฏิบัติการตาม
อํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย ในการน้ีใหมีอํานาจหนาที่ชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลตําบล และตรวจสอบกิจการ 
เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง
หรือสอบสวนก็ได 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๓๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติ
ในทางจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักด์ิตําแหนง หรือแกเทศบาล หรือแกราชการ ผูวาราชการ
จังหวัดก็มีอํานาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา  
ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอาจใชดุลพินิจสั่งใหนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงก็ได  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๓๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ไดรับหนังสือรองเรียนใหตรวจสอบกรณีราษฎรบุกรุกเขตทางหลวงเทศบาล ผูถูกฟองคดีที่ ๔  
จึงแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินการ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา 
มีราษฎรบุกรุกเขตทางหลวงเทศบาลดังกลาวจริง ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงแจงใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ดําเนินการตอผูบุกรุกตามอํานาจหนาที่โดยใหรายงานจนกวาจะเสร็จสิ้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดรายงานการดําเนินการตอผูถูกฟองคดีที่ ๔ แตเม่ือสํานักงานที่ดินจังหวัดไดตรวจสอบแนว
เขตทางหลวงเทศบาลตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลวมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๐ แจงผลการตรวจสอบใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบวามีราษฎรรุกล้ําแนวเขตทางหลวงเทศบาล
จํานวน ๑๙ ราย แตไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวรื้อถอน 
สิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําออกจากเขตทางหลวงเทศบาลแตอยางใด จึงฟงไดวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และโดยที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ในฐานะผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตามมาตรา ๕๗ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดินฯ และมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซ่ึงแมตามมาตรา ๗๑ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จะกําหนดแตเพียงใหชี้แจง แนะนําตักเตือน และ
ตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติตาง ๆ มาตรวจสอบ รวมทั้งเรียก 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ตาม แตหากผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
เห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะนายกเทศมนตรีละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวย
อํานาจหนาที่ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ อาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
พรอมดวยหลักฐานเพ่ือใหสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พนจากตําแหนงก็ได  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ 

                                                        
๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตาม 
หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียแกศักด์ิตําแหนงหรือแกเทศบาล 
หรือแกราชการ ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพรอมดวยหลักฐาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
อาจใชดุลพินิจส่ังใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง 
ก็ได คําส่ังของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด 



 
 
๑๕๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมไดควบคุมดูแลใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ออกคําสั่งหรือดําเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางที่รุกล้ําแนวเขต 
ทางหลวงเทศบาลแตอยางใด จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ยังไมไดปฏิบัติหนาที่ตามนัย 
มาตรา ๕๗ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ จึงถือวาละเลยตอหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  พิพากษาใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการกับผูฟองคดีที่ ๑ 
ถึงผูฟองคดีที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม 
คําสั่งศาล สวนคําขออ่ืนใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๒/๒๕๕๖) 
 

 ๒.๒ อําเภอ 
 

  ๑) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน 
กรณีเปนผูมีพฤติกรรมหรือการกระทําเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตหรือเสื่อมเสีย
ในทางศีลธรรม  
 

   ผูใหญบานเปนผูมีอํานาจหนาที่ปกครองราษฎรท่ีอยูในเขตหมูบาน  
ผูที่จะเปนผูใหญบานจึงตองมีคุณสมบัติและมีพฤติกรรมที่ไมอยูในลักษณะตองหามตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด  
   การที่ ผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานเคยถูกศาลจังหวัดพิพากษา 
ใหจําคุกในคดีอาญาความผิดฐานใชเอกสารราชการปลอมและคดีถึงที่สุด เคยถูกศาล
พิพากษาวามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โทษจําคุก 
ใหรอการลงโทษไว ๒ ป และไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน หมายความเพียงวาผูน้ันไมเคยถูกลงโทษจึงมีผลเพียงใหลบลางโทษเทาน้ัน 
ไมมีผลเปนการลบลางการกระทําผิดตามความเปนจริงที่ไดกระทําข้ึนใหหมดส้ินไปดวย  
กรณีจึงถือไดวาผูน้ันมีพฤติกรรมหรือการกระทําเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือ
เสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันเปนลักษณะตองหามเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ (๘) 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 
 
 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๓๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีทั้งหาไดรับแตงตั้งจากนายอําเภอยี่งอ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ใหเปน
คณะกรรมการเลือกผูใหญบาน มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร 
รับเลือกเปนผูใหญบาน ตามที่มีการประกาศรับสมัครเขารับเลือกเปนผูใหญบานระหวางวันที่ 
๑๕ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยกําหนดทําการเลือกในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตอมา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดประกาศรายชื่อผูยื่นใบสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานจํานวน ๒ ราย  
ตามแบบ ผญ.๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดสงมอบ 
ใบสมัครและเอกสารที่เก่ียวของใหผูฟองคดีทั้งหาและกรรมการอื่นรวม ๙ คน ทําการตรวจสอบ 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครตามแบบ ผญ.๕  
วาผูสมัครทั้งสองรายเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม แตในชวงเวลาเดียวกัน 
มีราษฎรหมูที่ ๔ คัดคานผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานหมายเลข ๑ (ผูรองสอด) วาเปน 
ผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กรณีเคยตองโทษคดีอาญาขอหาใชเอกสารราชการปลอม 
ซ่ึงศาลจังหวัดสงขลามีคําพิพากษาใหจําคุก ๔ ป ตั้งแตวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ พนโทษ 
เม่ือวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ นับถึงวันสมัครยังไมพนกําหนด ๑๐ ป ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงมีหนังสือถึงศาลจังหวัดสงขลาขอใหตรวจสอบประวัติและได รับแจงผลวาผูรองสอด 
เคยตองคําพิพากษาจําคุกคดีของศาลจังหวัดสงขลาในความผิดฐานใชเอกสารราชการปลอมจริง  
ผูรองสอดชี้แจงวาโทษจําคุกดังกลาวไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทิน 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หารือกรณี
ดังกลาวไปยังจังหวัด และจังหวัดไดมีหนังสือตอบขอหารือของผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา กรณี 
ผูรองสอดไดรับการลางมลทินตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลางมลทินฯ มีผลใหผูรองสอด
ไมเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดฐานใชเอกสารราชการปลอม จึงเปนผูไมอยูในลักษณะ
ตองหามการเปนผูใหญบานตามมาตรา ๑๒ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงประกาศรายชื่อผูรองสอดเปนผูสมัครหมายเลข ๑ ผูฟองคดีทั้งหา 
มีความเห็นวาผูรองสอดเปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๘)  
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ นอกจากน้ี ผูรองสอดยังเคยตองคําพิพากษา 
ศาลจังหวัดนราธิวาสในความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซ่ึงศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด 
และลงโทษจําคุกและปรับ โดยโทษจําคุกใหรอการลงโทษไวเปนเวลา ๒ ป จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนประกาศรายชื่อผูสมัครดังกลาว และระหวาง 
 



 
 
๑๕๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน ปรากฏผลการเลือกผูใหญบานเม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ วาผูรองสอดเปนผูได รับเลือกและผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งแตงตั้งผูรองสอด 
เปนผูใหญบาน ซ่ึงผูฟองคดีทั้งหาเห็นวาการประกาศรายชื่อผูรองสอดตามแบบ ผญ.๖ และ 
การแตงตั้งผูใหญบานไมชอบดวยกฎหมาย 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ผูรองสอดย่ืนใบสมัครรับคัดเลือกเปนผู ใหญบานตามประกาศรับสมัคร
ผูใหญบานของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูรองสอดเคยตองโทษจําคุก ๔ ป  
โดยคําพิพากษาของศาลจังหวัดสงขลาในคดีอาญาความผิดฐานใชเอกสารราชการปลอม 
และคดีถึงที่สุด  นอกจากนี้ ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคําพิพากษาวาผูรองสอดมีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวเปนเวลา ๒ ป 
และโดยที่ผูใหญบานเปนผูมีอํานาจหนาที่ปกครองราษฎรท่ีอยูในเขตหมูบาน กฎหมาย 
จึงกําหนดหลักเกณฑการเปนผูใหญบานวาตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและมีพฤติกรรมที่ไมอยู 
ในลักษณะตองหาม เม่ือพิจารณาตามมาตรา ๑๒ (๑๐)๔ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แลว กฎหมายบัญญัติใหผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุด เปนพฤติกรรมที่อยูในลักษณะตองหามของการเปนผูใหญบาน เวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และเม่ือไดพนกําหนดเวลาสิบป
นับแตวันพนโทษ จึงไมตองลักษณะตองหามดังกลาว สวนมาตรา ๑๒ (๑๑)๕ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวน้ัน ยกเวนบทบัญญัติดังกลาว กลาวคือ หากมีพฤติกรรมตองโทษตามที่บัญญัติไว 
ยอมอยูในลักษณะตองหามตามกฎหมายโดยไมมีเง่ือนไขเวลาสิ้นสุดอันทําใหเปนผูมีคุณสมบัติ
ในการเปนผูใหญบานในภายหลังไดเลย เม่ือผูรองสอดกระทําความผิดจนตองรับโทษจําคุก 
โดยคําพิพากษาถึงที่สุด และกระทําผิดตอพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ โทษจําคุก 

                                                        
 ๔-๕ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 มาตรา ๑๒ ผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา 
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันพนโทษ 
 (๑๑) ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวน
แหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมาย 
วาดวยอาวุธปนเคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน  
เคร่ืองกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดท่ีนายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได กฎหมายวาดวยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับ 
ที่สาธารณประโยชน กฎหมายวาดวยยาเสพติด กฎหมายวาดวยการเลือกต้ัง และกฎหมายวาดวยการพนัน ในฐานความผิด 
เปนเจามือหรือเจาสํานัก 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๓๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ใหรอการลงโทษ และผูรองสอดเปนผูยื่นใบสมัครตามประกาศคัดเลือกผูใหญบานโดยยัง 
ไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันพนโทษ สําหรับพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาส 
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๔๖ ที่กําหนดใหถือวาผูน้ันมิไดเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดน้ัน ๆ ยอมหมายความ
เพียงวา ผูที่ตองโทษตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลหรือใหกักกัน หรือถูกลงโทษโดยคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งมีผลเชนเดียวกับการถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลหรือ
ถูกลงโทษโดยคําสั่งของศาล ใหถือวาผู น้ันมิไดเคยถูกลงโทษเทาน้ัน สวนความประพฤติ 
หรือการกระทําที่ เปนเหตุ ใหบุคคลน้ันถูกลงโทษดังกลาว หาไดถูกลบลางไปดวยไม  
เพราะความประพฤติหรือการกระทําที่เกิดขึ้นแลวไมอาจลางมลทินใหหมดไปได  ดังนั้น  
ผลแหงบทบัญญัติดังกลาวจึงมีเพียงใหลบลางโทษเทาน้ัน ไมมีผลเปนการลบลางการกระทําผิด
ตามความเปนจริงที่ไดกระทําขึ้นใหหมดสิ้นไปดวย การท่ีผูรองสอดกระทําผิดตามขอเท็จจริง 
ที่ปรากฏยอมถือวาเปนผูมีพฤติกรรมหรือการกระทําเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือ 
เสื่อมเสียในทางศีลธรรมตามมาตรา ๑๒ (๘)๗ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ  
จึงเปนผูที่อยู ในลักษณะตองหามเปนผูใหญบาน  ดังน้ัน ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ตามแบบ ผญ.๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในสวนที่ประกาศใหผูรองสอดเปนผูสมัครรับเลือก
เปนผูใหญบาน จึงเปนประกาศท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และมีผลทําใหคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ที่แตงตั้งผูรองสอดเปนผูใหญบาน ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย  พิพากษาใหเพิกถอนประกาศ
ดังกลาวในสวนที่ประกาศใหผูรองสอดเปนผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบานโดยใหมีผลตั้งแต 
วันออกประกาศ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๓/๒๕๕๖) 
 

                                                        
 ๖ พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
 มาตรา ๔ ใหลางมลทินใหแกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตาง ๆ ซ่ึงไดกระทํากอนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดพนโทษไปแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับโดยใหถือวาผูน้ันมิไดเคยถูกลงโทษในกรณี
ความผิดน้ัน ๆ 
 ๗ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 มาตรา ๑๒ ผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  (๘) ไมเปนผูมีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเส่ือมเสียในทางศีลธรรม 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๒) การพนจากตําแหนงผูใหญบานกรณีราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
ในหมูบานมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงจํานวนรองขอใหออกจากตําแหนงโดยการออกเสียง
ประชามติในทางลับ 
 

   การออกจากตําแหนงผูใหญบานตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒  เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหผูใหญบาน 
ตองออกจากตําแหนงเน่ืองจากราษฎรรองขอโดยคํานึงถึงความประสงคของราษฎร 
ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานเปนสําคัญตามเสียงสวนใหญของราษฎร เม่ือไมปรากฏวา 
มีการกระทําในทางทุจริตหรือการกระทําใดเพื่อใหการลงประชามติเปนไปโดยมิชอบ
หรือเบี่ยงเบนไปจากเจตนาที่แทจริงของราษฎร ประชามติดังกลาวยอมถือเปนเจตนา
สําคัญของราษฎรที่ประสงคจะใหผูใหญบานออกจากตําแหนง  
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูใหญบานหมูที่ ๓ ถูกราษฎรในหมูบานจํานวน ๑๓๑ คน 
รองเรียนตอนายอําเภอขอใหปลดผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบาน โดยกลาวหาสรุปไดวา 
ผูฟองคดีมีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง ปฏิบัติหนาที่ไมสมกับการเปนผูนําทองถิ่น 
อําเภอจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ดําเนินการสอบขอเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวนตอนายอําเภอโดยความเห็นเบื้องตนเชื่อวา  
ผูฟองคดีมีพฤติการณตามที่ถูกรองเรียนจริง แตไมปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งให 
ออกจากตําแหนงได จึงเสนออําเภอใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ 
ตอมา อําเภอไดดําเนินการจัดใหมีการลงประชามติเพ่ือใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงผูใหญบาน 
หมูที่ ๓ ผลการลงประชามติ ปรากฏวามีผูมาใชสิทธิลงคะแนนประชามติ จํานวน ๑๔๑ คน  
ลงประชามติใหผูฟองคดีอยูในตําแหนง จํานวน ๑ คะแนน ลงประชามติใหผูฟองคดีออกจาก
ตําแหนง จํานวน ๑๓๘ คะแนน บัตรเสีย ๒ ใบ จากจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนประชามติ
ผูใหญบานตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานจํานวน ๒๕๗ คน อําเภอไดรายงานผลการ
ลงประชามติใหผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ทราบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่ง
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบานหมูที่ ๓ เปนผลใหผูฟองคดี
ตองออกจากตําแหนงกํานันตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดวยในเวลาเดียวกัน ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
ตอมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาคําอุทธรณของผูฟองคดี
แลวเห็นชอบใหยกอุทธรณ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ  



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๓๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินการเพ่ือใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบานไมชอบดวย
กฎหมาย  นอกจากนี้ จํานวนราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานที่รองขอใหปลดผูฟองคดีออกจาก
ตําแหนงมีนอยกวาก่ึงจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด เน่ืองจากราษฎรขอถอนรายชื่อออกจาก
หนังสือรองเรียน จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนกระบวนการ 
ลงประชามติหรือการออกเสียงประชามติ เพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหผูฟองคดี 
ออกจากตําแหนงผูใหญบาน และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามฟอง 
   คําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   คดีน้ีผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบานกรณีราษฎรในหมูบานลงประชามติ 
ใหออกจากตําแหนงตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖)๘ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒  
และโดยที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ วางแนวทางปฏิบัติ 
เก่ียวกับการออกจากตําแหนงของผูใหญบานในกรณีน้ีไววา ในกรณีที่มีราษฎรรองเรียนขอให
พิจารณาใหผูใหญบานพนจากตําแหนงและอําเภอดําเนินการสืบสวนแลวพบวามีพฤติการณ 
นาเชื่อวาเปนตามคํารองเรียนแตไมอาจสั่งใหออกจากตําแหนงฐานบกพรองทางความประพฤติ
หรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนงได ก็ใหใชวิธีการใหประชาชนออกเสียงประชามติ 
โดยดําเนินการเปนทางลับ เพ่ือปองกันการใชอิทธิพลของผูใหญบาน หรือปองกันมิใหประชาชน
เกิดความเกรงกลัวไมกลาใชสิทธิ และเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกคูกรณี ใหแตงตั้งกรรมการ 
ขึ้น ๕ คน โดยจะแตงตั้งชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได เม่ือปรากฏวาเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูมีสิทธิ
ตองการใหออกจากตําแหนง ใหกรรมการรายงานตออําเภอ ก่ิงอําเภอทองที่ เพ่ือเสนอ 
ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหออกจากตําแหนงตอไป ประกอบกับกรมการปกครองไดมีหนังสือ 
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ ตอบขอหารือเก่ียวกับการออกเสียงประชามติไววา มูลกรณี 
ที่จะจัดใหราษฎรออกเสียงประชามติ คือ (๑) อําเภอไดวากลาวตักเตือน เน่ืองจากผูใหญบาน 
ละเลย เพิกเฉย เฉื่อยชาหรือไมสนใจในการปฏิบัติหนาที่ (๒) มีผูรองเรียน และอําเภอสอบสวนแลว 
ปรากฏขอเท็จจริงวามีความประพฤติไมเหมาะสม ไมเอาใจใสดูแลทุกขสุขของราษฎรและ 
ไมสมควรไววางใจใหเปนผูนําหมูบานตอไป หรือ (๓) อําเภอพิจารณาแลวเห็นวา ความสามารถ
ไมเพียงพอแกการปฏิบัติหนาที่ มีพฤติการณใชอิทธิพลกดขี่ขมเหงราษฎร หรือประพฤติตน 
                                                        
 ๘ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 มาตรา ๑๔ ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบานน้ันมีจํานวนไมนอยกวากึ่งจํานวนรองขอใหออกจากตําแหนง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนตัวอยางที่ไมดีแกราษฎร และวิธีการออกเสียงประชามติไว ดังนี้ (๑) จัดทําบัญชีรายชื่อ 
ผูมีสิทธิเลือกโดยพิจารณาราษฎรที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ฯ และจะตองประกาศใหราษฎรทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการ
เพ่ิมหรือถอนรายช่ือน้ันดวย ซ่ึงควรกระทําใหเสร็จสิ้นกอนวันลงประชามติเปนระยะเวลา
พอสมควร (๒) จัดทําประกาศอําเภอ กําหนดวัน เวลา สถานที่ รวมทั้งเง่ือนไขและวิธีการในการ
ลงประชามติ (๓) แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือควบคุมดูแลการดําเนินการลงประชามติใหเปนไป
ดวยความยุติธรรม และอาจแตงตั้งคณะกรรมการอ่ืนประกอบในการนี้ดวยตามความเหมาะสม 
(๔) ดําเนินการขอประชามติและประกาศผลการลงประชามติใหราษฎรในหมูบานทราบโดยเร็ว 
แลวรายงานจังหวัดเพ่ือดําเนินการตอไป  นอกจากน้ี หนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๓๘ ตอบขอหารือกรณีราษฎรเขาชื่อรองขอใหผูใหญบานออกจากตําแหนงไมถึง 
ก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานไววา อําเภอจะตองพิจารณาถึงมูลเหตุของการรองขอ 
ใหผูใหญบานออกจากตําแหนงเปนสําคัญ ถามูลกรณีมีเหตุที่อาจจัดใหราษฎรออกเสียง
ประชามติได และอําเภอไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ แลว แมจํานวนผูเขาชื่อรองขอจะมีไมถึงก่ึงหน่ึงตามที่กฎหมาย
กําหนด อําเภอก็อาจใชดุลพินิจดําเนินการจัดใหมีการลงประชามติได   
   เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีถูกรองเรียนกลาวหาวา มีความประพฤติ 
ไมเหมาะสมกับตําแหนง ปฏิบัติหนาที่ไมสมกับการเปนผูนําทองถิ่น และอําเภอมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาว โดยผลการสอบสวนปรากฏวาผูฟองคดี 
มีพฤติการณนาเชื่อตามที่ถูกรองเรียนแตไมปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งให 
ออกจากตําแหนงได คณะกรรมการสอบสวนจึงเสนอใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ 
๒ กันยายน ๒๕๓๖  ตอมา อําเภอไดประกาศใหมีการลงประชามติใหผูใหญบานหมูที่ ๓  
พนจากตําแหนง และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการลงประชามติ จํานวน ๕ คน 
คําส่ังแตงตั้งเจาหนาที่ประจําหนวยลงประชามติ และจัดใหมีการประชุมราษฎรเพื่อชี้แจง 
ถึงคุณสมบัติผูลงคะแนน วิธีการลงคะแนน ตลอดจนวิธีการลงประชามติ เม่ือถึงวันลงประชามติ 
เจาหนาที่ประจําหนวยลงมติก็ไดประชุมชี้แจงราษฎรกรณีลงประชามติอีกคร้ัง ซ่ึงผลการ 
ลงประชามติปรากฏวามีผูมาใชสิทธิลงคะแนนประชามติ จํานวน ๑๔๑ คน ลงประชามติให 
ผูฟองคดีอยูในตําแหนงจํานวน ๑ คะแนน ลงประชามติใหผูฟองคดีออกจากตําแหนง จํานวน  
๑๓๘ คะแนน บัตรเสีย ๒ ใบ จากจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนประชามติผูใหญบานตามบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานหมูที่ ๓ ในขณะนั้นจํานวน ๒๕๗ คน  หลังจากน้ัน อําเภอไดรายงาน 
ผลการลงประชามติ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหผูฟองคดีออกจาก



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๔๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตําแหนงผูใหญบานหมูที่ ๓ กรณีจึงเห็นไดวาการดําเนินการเพ่ือจัดใหมีการลงประชามติในกรณี
ที่มีผูรองเรียนขอใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบานเปนไปตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ ซ่ึงใชบังคับในขณะนั้น ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ และหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๓๖ แลว   
   กรณีผูฟองคดีอางวามีการกลั่นแกลงโดยหนังสือรองเรียนเปนการใสรายและ
เปนเรื่องเท็จน้ัน มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ฯ  
เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหผูใหญบานตองออกจากตําแหนงเน่ืองจากราษฎรรองขอโดยคํานึงถึง
ความประสงคของราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานเปนสําคัญ ซ่ึงการออกจากตําแหนงดังกลาว
เปนไปตามเสียงสวนใหญของราษฎร เม่ือการลงประชามติใหผูฟองคดีออกจากตําแหนง  
ไดกระทําในทางลับและไมปรากฏวาไดมีการกระทําในทางทุจริตหรือการกระทําใดเพ่ือให 
การลงประชามติเปนไปโดยมิชอบหรือเบี่ยงเบนไปจากเจตนาที่แทจริงของราษฎร ประชามติ
ดังกลาวยอมถือเปนเจตนาสําคัญของราษฎรที่ประสงคจะใหผูฟองคดีออกจากตําแหนง
ผูใหญบาน ขออางของผูฟองคดีที่วาการรองเรียนเกิดจากเหตุตาง ๆ และพฤติการณอ่ืน ๆ  
จึงไมอาจหักลางผลของการลงประชามติที่มีมติใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงผูใหญบานได  
นอกจากน้ี กรณีอางวามีกรรมการที่ เปนปฏิปกษ กับผูฟองคดีทําใหการลงประชามติ 
ขาดความเปนกลางนั้น การเปนกรรมการในการลงมติดังกลาวเปนเพียงการควบคุม 
และนับคะแนนการลงประชามติเทาน้ันไมมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจในการลงประชามติ
ของราษฎรแตอยางใด จึงไมทําใหการลงประชามติขาดความเปนกลาง ทั้งไมปรากฏวา 
มีการกระทําหรือมีพฤติการณที่เปนการกลั่นแกลงหรือใหเปนที่เสียหายแกผูฟองคดี หรือกระทําการ
นอกเหนือจากหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือกระทําการใดที่ไมเปนธรรมตอผูฟองคดี 
       สําหรับกรณีที่มีผูขอถอนรายชื่อออกจากหนังสือรองเรียน จึงทําใหเหลือ 
จํานวนราษฎรผูรองเรียนเพียง ๑๑๘ คน ไมถึงก่ึงจํานวนของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานน้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา มีผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานทั้งสิ้น ๒๕๗ คน ก่ึงหนึ่งของจํานวน
ดังกลาวจึงเทากับ ๑๒๘.๕ คน เม่ือมีราษฎรที่มีสิทธิเลือกผูใหญบานเพียง ๑๑๘ คน รองขอให 
ผูฟองคดีออกจากตําแหนง กรณีจึงไมถึงก่ึงจํานวนของราษฎรที่มีสิทธิเลือกผูใหญบานทั้งหมด
รองขอใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงไดตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ฯ แตกฎหมายมีเจตนารมณที่จะใหผูใหญบานออกจากตําแหนง โดยเหตุที่
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานจํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงรองขอ การพิจารณากรณีน้ีจึงตอง
คํานึงถึงเจตนาของราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบานนั้นเปนสําคัญ ซ่ึงกฎหมาย 
ไมไดกําหนดรายละเอียดและวิธีการรองขอใหออกจากตําแหนงของราษฎร กระทรวงมหาดไทย



 
 
๑๕๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงกําหนดใหมีการลงประชามติเพ่ือตรวจสอบเจตนาที่แทจริงของราษฎรในหมูบานน้ันวา  
มีราษฎรที่มีสิทธิเลือกผูใหญบานที่ตองการใหผูใหญบานออกจากตําแหนงมีจํานวนไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งหรือไม การพิจารณาใหผูใหญบานตองออกจากตําแหนงในกรณีน้ี จึงตองพิจารณาถึง
จํานวนเสียงจากการลงประชามติมากกวาจํานวนราษฎรที่ยื่นคํารองขอตออําเภอ เม่ือมีผูมาใชสิทธิ
ลงคะแนนประชามติจํานวน ๑๔๑ คน และไดลงมติใหผูฟองคดีออกจากตําแหนงจํานวน ๑๓๘ คน 
จากราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบานจํานวน ๒๕๗ คน ราษฎรท่ีตองการใหผูฟองคดี
ออกจากตําแหนงจึงมีมากกวาก่ึงหน่ึง จึงฟงไดวาเปนกรณีที่ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
มีจํานวนไมนอยกวาก่ึงจํานวนรองขอใหออกจากตําแหนง ซ่ึงมีผลทําใหผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนง
ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แหงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ฯ แลว  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งใหผูฟองคดีออกจากตําแหนง
ผูใหญบานและคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๕/๒๕๕๗) 
 

๓. ราชการสวนทองถิ่น 
 

 ๓.๑ องคการบริหารสวนจังหวัด 
 

  ๓.๑.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

   ๑) ลักษณะตองหามเก่ียวกับการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดน้ันเปนคูสัญญาหรือในกิจการ 
ที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันหรือที่องคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน 
จะกระทํา 
 

    กรณีหางหุนสวนจํากัดซึ่งมีสามีของผู ดํารงตําแหนงนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนหุนสวนผูจัดการ และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด ไดรับอนุญาตการประกอบกิจการดูดหิน กรวด 
ทราย โดยเสียคาตอบแทนในสัมปทานดังกลาวใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  
การอนุญาตใหดําเนินกิจการดูดหิน กรวด หรือขุดทรายในที่ดินของรัฐ เปนอํานาจ 
ของผูวาราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ ดิน  และผู ได รับอนุญาตตองเสียคาตอบแทนเปนรายปใหแกองคการบริหาร 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๔๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนจังหวัดตามวิธีการและอัตราที่กําหนดไวในขอบัญญัติจังหวัดตามมาตรา ๙ ทวิ  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเปนการชําระคาตอบแทนโดยผลของกฎหมายดังกลาว
ไมใชการเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนจังหวัด  ดังน้ัน นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดซึ่งเปนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดจึงมิไดกระทําการอันจะถือไดวา
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัด 
เปนคูสัญญาซึ่งตองหามตามมาตรา ๔๔/๓ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ไดมีหนังสือรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัดนครพนม (ผูถูกฟองคดี) กลาวหา นาง ม. ซ่ึงไดรับ
เลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด วา นาง ม. กระทําผิดตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยขณะที่นาง ม. ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและดํารงตําแหนง
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ีสอง หางหุนสวนจํากัดซ่ึงมีสามีของนาง ม .  
เปนหุนสวนผู จัดการ และนาง ม. เปนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด ไดรับอนุญาต 
การประกอบกิจการดูดหิน กรวด ทราย ในบริเวณลํานํ้าโขง โดยเสียคาตอบแทนในสัมปทาน
ดังกลาวใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปจจุบัน และยังปรากฏวา
ทางหางฯ ไดยื่นซองเสนอราคาในการประกวดราคาจางเหมาโครงการกอสรางสิ่งอํานวย 
ความสะดวกและพัฒนาแหลงทองเที่ยวขององคการบริหารสวนจังหวัด แตไดมีการยื่นขอถอน
หลักประกันซองออกไปในเวลาตอมา จึงถือไดวานาง ม. มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม
ในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหาร
สวนจังหวัดหรือที่องคการบริหารสวนจังหวัดจะกระทําตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัดฯ  ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบผลคําวินิจฉัยวา การดําเนิน
กิจการดูดหรือขุดทรายในที่ดินของรัฐน้ัน เปนการไดรับอนุญาตจากผูถูกฟองคดีในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่อนุญาตใหดําเนินกิจการดูดหรือขุดทรายในที่ดินของรัฐเพ่ือประโยชนการคา
ตามใบอนุญาตดูดทรายลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ หรือตามใบอนุญาตใหดูดทรายในปอ่ืน ๆ 
การไดรับอนุญาตของหางฯ มิใชสัญญาสัมปทานโดยตรงกับองคการบริหารสวนจังหวัด แมจะได
มีการชําระคาตอบแทนรายปใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด แตก็เปนการชําระคาตอบแทน 
โดยผลของกฎหมาย จึงวินิจฉัยวานาง ม. มิไดเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาสัมปทานกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๑๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ  



 
 
๑๕๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนกรณีหางฯ ไดยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
และพัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําตกธรรมชาติหวยทรายภูลังกาซ่ึงตอมาไดมีการถอนหลักประกันซอง
ดังกลาวไปแลวน้ัน ผูถูกฟองคดีไดตรวจสอบเอกสารพยานบุคคลและผลพิสูจนลายมือชื่อ 
จากกองพิสูจนหลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ แลว ฟงไดวาสามีของนาง ม. มิไดเปน 
ผูเสนอราคาโครงการดังกลาว หากแตบุคคลอ่ืนเปนผูปลอมลายมือชื่อไปย่ืนเสนอราคาแทน  
นาง ม. จึงมิใชเปนผูมีสวนไดเสียไมวาในทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร 
สวนจังหวัดเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดหรือที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดจะกระทําตามมาตรา ๑๑ (๕) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวา 
คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งวานาง ม. เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหาร 
สวนจังหวัดเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดจะกระทํา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๑ (๕) มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๖)  
มาตรา ๓๗ (๖) และมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัดฯ และใหผูถูกฟองคดีสงคําสั่งศาลหรือถือคําสั่งศาลแทนการแสดงเจตนา 
ของผูถูกฟองคดีไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือส่ังใหนาง ม. พนจากตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา กอนที่นาง ม. จะสมัครรับเลือกตั้งเปน 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นาง ม. ไมเคยเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือคณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือรองผูบริหารทองถิ่น หรือเลขานุการหรือ 
ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา 
หรือกิจการที่กระทําไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง จึงไมเปน 
ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมาตรา ๓๕/๑ (๓)๙ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
                                                        
 ๙ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  
 มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปน้ีดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน 
เลขานุการหรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๔๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  
ที่จะมีผลใหตองพนจากตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๔)๑๐ 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีหางหุนสวนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ 
ดูดหิน กรวด ทรายนั้น การอนุญาตใหดําเนินกิจการดูดหิน กรวด หรือขุดทรายในที่ดิน 
ของรัฐ เปนการอนุญาตตามมาตรา ๙๑๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีผูวาราชการจังหวัด 
ในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินเปนผูอนุญาต แมมาตรา ๙ ทวิ๑๒  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จะบัญญัติใหผูไดรับอนุญาตตามมาตรา ๙ ตองเสียคาตอบแทน 
เปนรายปใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวิธีการและอัตราที่กําหนดไวในขอบัญญัติจังหวัด 
แตการชําระคาตอบแทนรายปดังกลาวก็เปนการชําระคาตอบแทนโดยผลของมาตรา ๙ ทวิ  
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไมอาจท่ีจะแปลความวาหางฯ ไดเขาเปนคูสัญญากับองคการ
บริหารสวนจังหวัด เพราะเปนเพียงการชําระคาตอบแทนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ซ่ึงเปนผูรับประโยชนจากสัญญาเทาน้ัน ประกอบกับกิจการดูดหิน กรวด ทรายในที่ดินของรัฐ 
มิใชกิจการที่องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการในเชิงพาณิชยตามมาตรา ๕๐ และ 
มาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ  ดังน้ัน นาง ม. ซ่ึงเปนหุนสวน 
 
 
 

                                                        
๑๐ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหาร 

สวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๓๖ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๑-๑๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 มาตรา ๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไมที่ดินของรัฐน้ันถามิไดมีสิทธิครอบครอง 
หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว หามมิใหบุคคลใด 
 (๑) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา   
 (๒) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดินที่หินที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่ 
รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
 (๓) ทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน 
 มาตรา ๙ ทวิ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๙ ตองเสียคาตอบแทนเปนรายปใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด  
ตามวิธีการและอัตราท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติจังหวัด แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายน้ี  
 



 
 
๑๕๔๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประเภทจํากัดความรับผิดจึงมิไดกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓)๑๓  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สวนการที่หางหุนสวนจํากัดที่สามีของนาง ม. เปนหุนสวนผูจัดการ
เขายื่นซองเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและพัฒนา
แหลงทองเท่ียวตอองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน การยื่นซองเสนอราคาดังกลาวไดกระทํากอนที่
นาง ม. จะไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และภายหลังเปดซองประกวดราคา 
หางฯ ก็ไมไดรับคัดเลือกใหชนะการประกวดราคาและไดถอนหลักประกันซองไปในภายหลัง  
กรณีจึงตองฟงวาในขณะดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นาง ม. ไมไดกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดซึ่งจะถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด 
เปนคูสัญญาอันเปนลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔/๓ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดฯ จึงไมมีเหตุที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะตองสั่งใหพนจาก
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๖)๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําวิ นิจฉัยวานาง ม . นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
มิไดเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาสัมปทานดูดทรายหรือกรวดกับองคการบริหารสวนจังหวัด  
และมิไดเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในโครงการกอสราง 
สิ่งอํานวยความสะดวกและพัฒนาแหลงทองเที่ยว จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๗/๒๕๕๕) 
 

                                                        
 ๑๓-๑๔ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๓๖ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) รัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๔๔/๓ (๓) มาตรา ๕๕ วรรคหา หรือมาตรา ๗๙ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๔/๓ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด ตองไมกระทาํการอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดน้ันเปนคูสัญญา
หรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันหรือที่องคการบริหารสวนจังหวัดน้ันจะกระทํา 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๔๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๓.๑.๒ การพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

   ๑) การพนจากตําแหนงดวยเหตุเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดน้ันเปนคูสัญญา หรือในกิจการ 
ที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน หรือที่องคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน 
จะกระทํา 
 

    มาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง (๕) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  
ซึ่งบัญญัติวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลงเม่ือเปน 
ผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน
เปนคูสัญญา หรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน หรือที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดน้ันจะกระทํา บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อหามมิใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดใชฐานะที่ตนเปนเจาหนาที่ของรัฐสรางประโยชนสวนตน 
โดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชนของสวนรวม หรือประโยชนของรัฐ  ดังน้ัน  
การจะพิจารณาวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ 
เปนผูมีสวนไดเสียหรือไม จึงตองพิจารณาจากขอเท็จจริงและพฤติการณเปนกรณี ๆ ไป 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งใหผูฟองคดีไดเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และได รับเลือกใหดํารงตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ตอมา ผูฟองคดีถูกสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดดวยกันยื่นหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ (ผูถูกฟองคดี) คัดคาน 
การดํารงตําแหนงของผูฟองคดีเพราะเหตุเปนผูมีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมาย เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีหางหุนสวนจํากัด อ. 
โดยผูฟองคดีในฐานะหุนสวนผู จัดการไดเขาทําสัญญาจางลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘  
กับองคการบริหารสวนจังหวัดในโครงการกอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ซ่ึงตามสัญญาจาง
กําหนดใหผูรับจางตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานภายในกําหนด ๒ ป นับถัดจาก
วันที่ไดรับมอบงาน โดยหางฯ ไดสงมอบงานเม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และองคการ
บริหารสวนจังหวัดรับมอบงานงวดสุดทายเม่ือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผูถูกฟองคดีจึงไดมี



 
 
๑๕๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ผลการตรวจสอบคณะกรรมการฯ เห็นวา  
ผูฟองคดีเปนผู มีสวนไดเสียทางตรงในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดจางกอสราง 
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญตามสัญญาจางลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผูถูกฟองคดี 
จึงมีคําวินิจฉัยลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดของผูฟองคดีสิ้นสุดลงตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และแจงคําส่ังดังกลาว 
ใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวาคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําวินิจฉัยดังกลาว 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
    การที่บทบัญญัติในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕)๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดส้ินสุดลง  
เม่ือเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน
เปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันหรือที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดน้ันจะกระทํา บทบัญญัติมาตราดังกลาวมีเจตนารมณเพ่ือหามมิใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดใชฐานะที่ตนเปนเจาหนาที่ของรัฐสรางประโยชนสวนตน  
โดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชนของสวนรวม หรือประโยชนของรัฐ  ดังน้ัน การพิจารณาวา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในฐานะเจาหนาที่ของรัฐเปนผูมีสวนไดเสียหรือไม  
จึงตองพิจารณาจากขอเท็จจริงและพฤติการณเปนกรณี ๆ ไป  
    คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา หางหุนสวนจํากัด อ. โดยผูฟองคดีในฐานะ
หุนสวนผูจัดการไดทําสัญญากับองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือกอสรางระบบประปาผิวดิน 
ขนาดใหญ ตามสัญญาจางลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จภายใน 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และจะตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
ภายในกําหนด ๒ ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน โดยหางฯ ไดสงมอบงานงวดสุดทาย 
เม่ือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ทําใหตองผูกพันรับผิดตามเงื่อนไขในสัญญาจางจนถึง 

                                                        
 ๑๕ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  
 มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดส้ินสุดลง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดน้ันเปนคูสัญญาหรือ 
ในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน หรือที่องคการบริหารสวนจังหวัดน้ันจะกระทํา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ตอมา ผูฟองคดีไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดและไดรับเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง 
เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ อันเปนเวลากอนวันที่หางฯ จะพนจากความรับผิดที่ผูกพัน
ตามสัญญาจาง และจนถึงปจจุบันผูฟองคดียังคงเปนหุนสวนผูจัดการของหางฯ ดังกลาว  
ในกรณีน้ีเห็นวา แมวาผูฟองคดีจะดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและ
ตอมาไดรับเลือกใหเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตผูฟองคดีมีหนาที่ดําเนิน
กิจการของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยไมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดในการอนุมัติทําสัญญาจางและลงนามในสัญญาจาง 
ที่มีผลผูกพันองคการบริหารสวนจังหวัดแตอยางใด ประกอบกับการดําเนินการตามสัญญาจาง
โครงการกอสรางระบบประปาผิวดินตามสัญญาจางไดเสร็จสิ้นลงแลว และแมวาสัญญาจะ
กําหนดหนาที่ใหผูรับจางตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจางภายในกําหนด ๒ ป  
นับจากวันที่สงมอบงานก็ตาม แตขอสัญญาดังกลาวก็เปนเพียงการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของผูรับจางที่จะตองรับผิดตอองคการบริหารสวนจังหวัดผูจางตามขอสัญญาที่ไดใหไวเทาน้ัน 
และความรับผิดดังกลาวจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีความชํารุดบกพรองของงานตามสัญญาจาง 
ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได โดยสภาพของเรื่องผูฟองคดีจึงมิอาจใชตําแหนงหนาที่ของตน 
เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับหางฯ ได  ดังน้ัน ผูฟองคดีจึงไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรง 
หรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัดอันเปนลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ ง (๕ )  
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ นอกจากน้ี ก็ไมปรากฏขอเท็จจริงใด 
ที่แสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีไดใชอํานาจหนาที่อันเกิดจากการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดและประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในลักษณะชวยเหลือ เก้ือกูล  
หรือใหประโยชนอยางใด ๆ แกหางหุนสวนจํากัด อ. เก่ียวกับสัญญาจางฉบับดังกลาว  
หรือสัญญาอ่ืนใด ที่กระทําภายหลังผูฟองคดีเขารับตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัด การท่ีผูถูกฟองคดีมีคําวินิจฉัยลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วาผูฟองคดี 
เปนผูมีสวนไดเสียทางตรงในสัญญาท่ีหางฯ ทํากับองคการบริหารสวนจังหวัดและเปนเหตุให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของผูฟองคดีสิ้นสุดลงจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีโดยใหมีผลยอนหลังถึง 
วันออกคําสั่ง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๑/๒๕๕๖)  
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 ๓.๒ องคการบริหารสวนตําบล 
 

  ๓.๒.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

   ๑) การวินิจฉัยลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกรณีเคยพนจากตําแหนงเน่ืองจากเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาที่ทํากับองคการบริหารสวนตําบลยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง 
 

    คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของการเปนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเปนเรื่องเฉพาะตัวของแตละบุคคล จึงไมอาจนําขอมูลของบุคคลอ่ืนมารับฟง
วาผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวแทนของบุคคลผูใดอันจะทํา
ใหขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของการดํารงตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลได  ดังน้ัน การที่บิดาของผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงดวยเหตุเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลเปนคูสัญญา จึงไมเปนเหตุใหผูดํารงตําแหนงนายก
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนบุตรชายมีลักษณะตองหามกรณีเคยพนจากตําแหนง
ดวยเหตุเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํากับองคการ
บริหารสวนตําบลยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้งแตอยางใด 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ผูฟองคดีเปนผูสมัครรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล 
แตไมไดรับเลือกตั้ง ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ รองเรียนตอนายอําเภอ
บรรพตพิสัย (ผูถูกฟองคดี) ขอใหตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
ของนาย ส . ผูได รับเลือกตั้งให ดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคนใหม  
กรณีนาย พ. ผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลในขณะนั้นไดทําสัญญาซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ (ยากําจัดวัชพืช) กับนาย ส. ผูเปนบุตรชาย ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิงผลประโยชน 
และเปนความสัมพันธระหวางบิดากับบุตร และผูถูกฟองคดีไดมีคําวินิจฉัยวา นาย พ.  
เปนผูมีสวนไดเสียโดยทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลเปนคูสัญญา ความเปน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลของนาย พ. จึงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) 
และมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  ตอมา เม่ือมี 
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การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลคนใหม และนาย ส. ไดสมัครรับเลือกตั้งและ 
ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคนใหม ผูฟองคดีเห็นวา  
นาย ส. เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นนี้
เปนประเด็นขอกฎหมายที่ยังไมเคยมีคําวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐาน จึงหารือไปยังประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ใหความเห็นวา ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแลว
เปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอที่จะสอบสวนและวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูถูกฟองคดีพิจารณากรณีรองเรียนแลวเห็นวา 
ไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อไดวานาย ส. มีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเปนลักษณะตองหาม 
ในการสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวแตอยางใด ผูถูกฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
หารือไปยังผูวาราชการจังหวัดและสํานักงานอัยการจังหวัด  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ติดตามขอทราบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของนายก
องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบวาเร่ืองรองเรียน 
อยูในระหวางรอฟงผลการพิจารณาของสํานักงานอัยการจังหวัดและผูวาราชการจังหวัด  
และยังไมสามารถแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนได เน่ืองจากยังไมทราบแนชัดในประเด็น 
ขอกฎหมาย  ตอมา จังหวัดไดมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีตอบขอหารือวา นาย ส. ไมเปนบุคคล
ตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ 
ตามความเห็นของผูถูกฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงแจงผลการพิจารณาพรอมกับหนังสือ 
ตอบขอหารือของจังหวัดใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วานาย ส. 
ไมไดเปนบุคคลผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต และไมไดเปนบุคคลที่พนจากตําแหนงสมาชิก 
สภาตําบล สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น 
หรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรง 
หรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวัน 
รับสมัครเลือกตั้ง จึงไมเปนบุคคลตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบลฯ แตผูฟองคดีเห็นวา จากการชี้แจงของผูถูกฟองคดีนับตั้งแตวันที่
ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองเรียนจนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดียังไมไดดําเนินการ
สอบสวนและสืบสวนขอเท็จจริงในมูลเหตุที่เกิดขึ้น แตกลับมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีทราบ 
คําวิ นิจฉัยดังกลาว จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดี 
ทําการสอบสวนและวินิจฉัยในปญหาวานาย ส. ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลหรือไม 
 



 
 
๑๕๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามจนเปนเหตุใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) ๑๖ ประกอบกับมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
(๔) และวรรคสอง๑๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ น้ัน จะตองเปนผูมีพฤติกรรม
ในทางทุจริตหรือเคยถูกส่ังใหพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีกระทํากับ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง โดยนายอําเภอมีอํานาจ
สอบสวนและวินิจฉัยกรณีดังกลาวและคําวินิจฉัยของนายอําเภอถือเปนที่สุด อยางไรก็ตาม 
กฎหมายไมไดกําหนดวิธีการสอบสวนและวินิจฉัยในกรณีน้ีไวแตอยางใด ในการดําเนิน
กระบวนการพิจารณาทางปกครองจึงตองเปดโอกาสใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวไดรับทราบ 
ขอกลาวหาและขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และตองเปดโอกาสใหผู น้ันไดชี้แจงโตแยง 
และแสดงพยานหลักฐานของตนหักลางขอกลาวหาดวยตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ ง  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เวนแตกรณีจะเขาขอยกเวน 
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ขอเท็จจริงในคดีน้ี
ปรากฏวาผูฟองคดีรองเรียนขอใหผูถูกฟองคดีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
ของนาย ส. ผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูถูกฟองคดีจึงดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และมีหนังสือหารือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

                                                        
 ๑๖-๑๗ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปน้ีดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสีย 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัคร
เลือกต้ัง 
 มาตรา ๖๔ นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 เม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ใหนายอําเภอ
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๕๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูวาราชการจังหวัด และอัยการจังหวัดแลว  ตอมา รองผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดไดตอบขอหารือของผูถูกฟองคดีวา นาย ส. ไมเปนบุคคลตองหาม 
ตามกฎหมาย  หลังจากน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา ในการเขาทําสัญญา 
ขายวัสดุเคมีภัณฑใหองคการบริหารสวนตําบล นาย ส. กระทําไปตามปกติในทางพาณิชยกรรม
และเปนการขายวัส ดุ เคมี ภัณฑ ในราคาทองตลาดให กับองคการบริหารสวนตําบล 
จึงไมเขาลักษณะเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต และกอนที่จะดํารงตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  นาย ส. ไมเคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถิ่น  
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษา
ของผูบริหารทองถิ่นใด นาย ส. จึงไมใชผูที่พนจากตําแหนงดังกลาวเพราะเหตุมีสวนไดเสีย 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง นาย ส. จึงไมไดเปนบุคคลตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดี 
ไดดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยแลวตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
และคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีเปนที่สุดตามบทบัญญัติดังกลาว ผูถูกฟองคดีจึงมิไดละเลย 
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ และการวินิจฉัยคุณสมบัติการเปนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนเรื่องเฉพาะตัวของแตละบุคคล จึงไมอาจนําขอมูลของผูอ่ืนมารับฟงวา 
นาย ส. เปนตัวแทนของผูน้ันอันจะทําใหขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลได  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๘/๒๕๕๖) 
 

  ๓.๒.๒ การพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือ
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

   ๑) คําสั่งใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง
เน่ืองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหมดความไววางใจ 
 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลมีดุลพินิจที่จะแตงตั้งบุคคล 
ที่ตนไววางใจซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหเปนรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อใหเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหาร 
สวนตําบล และใหบุคคลดังกลาวอยูในตําแหนงไดนานเพียงตราบเทาที่ยังคงไววางใจ 
ในตัวบุคคลน้ันอยู  ดังน้ัน เม่ือผูดํารงตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ไมไดทํางานตามที่ไดรับมอบหมายหรือมีพฤติการณหรือการกระทําใดที่เปนเหตุ 
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหมดความไววางใจลง  นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลจึงมีดุลพินิจที่จะถอดถอนหรือสั่งใหบุคคลน้ันพนจากตําแหนงเน่ืองจาก 



 
 
๑๕๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หมดความไววางใจได ซึ่งคําสั่งใหพนจากตําแหนงตามกรณีน้ี แมจะมีลักษณะเปน 
คําสั่งทางปกครองแตหาอยูในบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ผูฟองคดีเปนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ฟองวา นายก 
องคการบริหารสวนตําบลคอนฉิม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคนท่ีสองโดยอางเหตุไมปฏิบัติตามนโยบายและ 
ไมสนองนโยบายของผูบริหารทองถิ่น และสรางความแตกแยกใหกับคณะผูบริหารทองถิ่น  
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงรายละเอียดขอกลาวหาและเหตุผลของการ 
สั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงวา ผูฟองคดีไมปฏิบัติตามนโยบาย 
ของผูบริหารทองถิ่น คือ ผูฟองคดีประพฤติตัวไมเหมาะสมกับการเปนคณะผูบริหารทองถิ่น 
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามสายการบังคับบัญชา และมีความขัดแยงกับคําส่ังของผูบริหารทองถิ่น 
ทําใหการบริหารงานไมเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น สรางความแตกแยกใหกับ 
คณะผูบริหารทองถิ่น ผูฟองคดีจึงอุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือ
แจงวาคําสั่งดังกลาวถือเปนที่สุดไมสามารถอุทธรณได จึงยืนยันตามคําส่ังเดิม ผูฟองคดีเห็นวา
คําสั่งดังกลาวไมไดใหโอกาสผูฟองคดีไดทราบขอเท็จจริงและไดมีโอกาสโตแยงและไมมี 
การสอบสวนกอนออกคําสั่ง ทั้งไมไดใหเหตุผลประกอบการออกคําสั่งที่ชัดเจนเพียงพอ 
การออกคําสั่งพิพาทเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดีทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่ใหผูฟองคดีพนจาก
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลตามฟอง และใหชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ใหรองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลพนจากตําแหนงในคดีน้ีเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๑๘ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งยังเปนคําสั่งที่กระทบถึงสิทธิของผูฟองคดีและ

                                                        
 ๑๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 
 (๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว 
เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึง 
การออกกฎ 
 (๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๕๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนคําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือ แตโดยที่มาตรา ๕๘/๓๑๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกินสองคน 
มาตรา ๕๙ (๓)๒๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และมาตรา ๖๔/๑ วรรคหน่ึง (๒)๒๑ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่ง
ใหพนจากตําแหนง จะเห็นไดวาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลมีดุลพินิจที่จะแตงตั้งบุคคลซ่ึงมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลฯ และที่ตนไววางใจเปนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหเปนผูชวยเหลือ 

                                                        
 ๑๙-๒๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปน้ีดวย  
 (๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกต้ัง  
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา  
 (๓) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหาร
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสีย 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึงหาปนับถึงวัน 
รับสมัครเลือกต้ัง 
 มาตรา ๕๘/๓ นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงมิใชสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามที่นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลมอบหมายไดไมเกินสองคน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหน่ึงซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาท่ีของรัฐได 
 มาตรา ๕๙ นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล และมีอํานาจถอดถอนหรือสั่งใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือตนหมดความไววางใจแลว และเห็นไดวา 
โดยสภาพแลวการที่นายกองคการบริหารสวนตําบลใชดุลพินิจถอดถอนหรือใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลผูใดพนจากตําแหนงเนื่องจากหมดความไววางใจในตัวผู น้ัน 
ไมอาจจะถือเปนการลงโทษบุคคลดังกลาว ทั้งการกระทําหรือพฤติการณที่ เปนเหตุให 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเสื่อมหรือหมดความไววางใจลง ก็ไมจําเปนตองเปนการกระทํา
หรือพฤติการณในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง แตอาจจะเปนการกระทํา
หรือพฤติการณของผูน้ันโดยรวมก็ได  ดังนั้น โดยเหตุผลของเรื่องแลว การที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลใชดุลพินิจสั่งถอดถอนหรือสั่งใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลผูใด 
พนจากตําแหนง  จึง เปนกรณีที่ ไมอยู ในบังคับของมาตรา  ๓๐๒๓ และมาตรา  ๓๗๒๔  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังใหผูฟองคดี 
พนจากตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยมิไดรับฟงผูฟองคดีซ่ึงเปนคูกรณี 
ในกระบวนการออกคําสั่งกอนที่จะออกคําส่ังพิพาท และมิไดจัดใหมีเหตุผลซึ่งประกอบดวย
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการ 
ใชดุลพินิจไวในคําสั่งดังกลาว หรือในเอกสารแนบทายคําส่ังพิพาทโดยละเอียด จึงไมอาจ 
ถือไดวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายเน่ืองจากไมเปนไปตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทําดังกลาวแตอยางใด  นอกจากน้ัน  
เม่ือตามกฎหมายแลวนายกองคการบริหารสวนตําบลมีดุลพินิจที่จะแตงตั้งบุคคลซ่ึงมิใช 
                                                        
 ๒๓-๒๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาส 
ที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 
 (๑) เม่ือมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเน่ินชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหน่ึงผูใด 
หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 (๒) เม่ือจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป 
 (๓) เม่ือเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง   
 (๔) เม่ือโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
 (๕) เม่ือเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 หามมิใหเจาหนาท่ีใหโอกาสตามวรรคหน่ึง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 
 มาตรา ๓๗ คําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมี 
เหตุผลไวดวย และเหตุผลน้ันอยางนอยตองประกอบดวย 
 (๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
 (๒) ขอกฎหมายท่ีอางอิง 
 (๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๕๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ มีคุณสมบัติและไม มีลักษณะตองหามตาม 
มาตรา ๕๘/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ ที่ตนไววางใจ 
เปนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล และใหบุคคลเชนวาน้ันอยูในตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลไดนานเพียงตราบเทาที่ตนยังคงไววางใจในตัวบุคคลนั้นอยูเทาน้ัน การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีไมปฏิบัติตามนโยบายและไมสนองนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  
และสรางความแตกแยกใหกับคณะผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงหมายความวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
หมดความไววางใจผูฟองคดีแลวโดยสิ้นเชิง จึงไมอาจถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยไมสุจริต
หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบแตอยางใด และไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
ในการปฏิบัติหนาที่ที่องคการบริหารสวนตําบลคอนฉิม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปนหนวยงาน
ของรัฐที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อยูในสังกัดตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแตอยางใด   
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๖/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๑๘/๒๕๕๕๒๕  
ที่ อ.๕๖๑/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๐๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๔๐๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

   ๒) คําสั่งใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนง
เน่ืองจากเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต 
 

    การเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเปนลักษณะตองหาม 
และเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงตาม
มาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ น้ัน ไมไดหมายความเฉพาะพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดข้ึนในขณะที่ดํารง
ตําแหนงเทาน้ัน แตหมายความรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนทั้งกอนและในขณะสมัคร 
รับเลือกตั้งตลอดจนทั้งกอนและในขณะดํารงตําแหนงดวย เน่ืองจากบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายดังกลาวมีเจตนารมณในการปองกันมิใหบุคคลที่ ไมนาไววางใจ 
เพราะเหตุที่เปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตเขามาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  ดังน้ัน การพิจารณาความเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตน้ัน 
จึงตองพิจารณาถึงพฤติกรรมในชวงเวลากอนดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลดวยวาเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม เม่ือขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา

                                                        
๒๕ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๕๑๘/๒๕๕๕ เปนกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลใชอํานาจดุลพินิจ 

ในการออกคําส่ังใหเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงตามมาตรา ๕๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ  



 
 
๑๕๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูใดมีพฤติกรรมในทางทุจริตกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล การวินิจฉัยใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ของผูน้ันส้ินสุดลงดวยเหตุดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย   
    สรุปขอเท็จจริง 
    ผูฟองคดีถูกกลาวหาวาเม่ือคร้ังดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลไดรวมกันจัดใหมีการปลอมลายมือชื่อของผู รับเหมากอสราง 
ลงในเอกสารการเสนอราคาประมูลงานจางเหมากอสราง พนักงานสอบสวนไดสอบสวนเบื้องตน
แลวสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระหวางการดําเนินการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ผูฟองคดีพนจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเนื่องจากครบวาระ 
และไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกวาระหนึ่ง  ตอมา คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดมีมติวาการกระทําของผูฟองคดีเปนการละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ 
ไมชอบดวยอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
และแจงใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการกับผูฟองคดีในฐานความผิดดังกลาวตามนัย 
มาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตฯ ผูวาราชการจังหวัดจึงมีหนังสือแจงใหนายอําเภอกุสุมาลย (ผูถูกฟองคดี) พิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือถึงจังหวัดหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง 
และจังหวัดตอบขอหารือวา ปจจุบันผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ผูถูกฟองคดีควรนําผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาสอบสวน
และวินิจฉัยโดยเร็ววา ผูฟองคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตอันถือวาเปนการมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) ซ่ึงทําใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗)  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ หรือไม ผูถูกฟองคดีจึงอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง และมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดําเนินการ
สอบสวนและวินิจฉัยวาการกระทําของผูฟองคดีเม่ือคร้ังดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรวมกันปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต เอ้ือประโยชน
แกพรรคพวกของตน โดยมีพฤติการณกระทําความผิดเชนเดียวกับรายงานการไตสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูฟองคดีจึงเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเปน 
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบลฯ และใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงตาม 
มาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูฟองคดีไมเห็นดวยเนื่องจาก 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๕๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขณะดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูฟองคดีไมเคยถูกกลาวหา 
กรณีมีพฤติกรรมทุจริต และกฎหมายไมไดใหอํานาจผูถูกฟองคดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขึ้นมาสอบสวนพิจารณาไดอีก คําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหสมาชิกภาพ 
การเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลของผูฟองคดีสิ้นสุดลง  
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดรับแจงมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในขณะที่ผูฟองคดีไดพนจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
ไปแลวตามวาระ  ผู ถูกฟองคดี จึง เ ห็นว ากรณีไมอาจ ดํา เ นินการตามมาตรา  ๙๒๒๖  
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ เพ่ือเสนอใหผูวาราชการจังหวัด 
ออกคําสั่งใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงดังกลาวได อีก ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๑๙-๑๒๐/๒๕๕๒ จึงไมใชกรณีที่ผูถูกฟองคดีไมใชอํานาจ
ตามกฎหมายในการวินิจฉัยสถานภาพของผูฟองคดีเม่ือคร้ังดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลแตอยางใด เม่ือผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลอีกวาระหนึ่ง และผูถูกฟองคดีทราบในภายหลังวา เม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติกรรมในทางทุจริตตามรายงาน 
การไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเปนกรณีที่มีขอสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลของผูฟองคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) ๒๗  
 

                                                        
 ๒๖-๒๗ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
 มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ ทวิ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๙๒ หากปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล กระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพ 
ของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติการณตามวรรคหน่ึงจริง  
ใหนายอําเภอเสนอใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง  ทั้งน้ี ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมดวยก็ได คําส่ังของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 



 
 
๑๕๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒)๒๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ 
หรือไม ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจที่จะสอบสวนและวินิจฉัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลของผูฟองคดีไดตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซ่ึงเปนไปตามอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี เน่ืองจากการวินิจฉัยสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกรณีน้ีไมใชการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน แตอยางใด   
    สําหรับการเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตอันเปนลักษณะตองหาม 
ตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหน่ึง (๗) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลฯ น้ัน ไมไดหมายความเฉพาะพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้น 
ในขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงเทาน้ัน แตหมายความรวมถึงพฤติกรรมในทางทุจริตที่เกิดขึ้น 
ทั้งกอนและในขณะสมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนทั้งกอนและในขณะดํารงตําแหนงดวย เน่ืองจาก
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมีเจตนารมณในการปองกันมิใหบุคคลที่มีความไมนาไววางใจ 
เพราะเหตุที่เปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตเขามาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล คดีน้ีแมวาขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดีนํามาวินิจฉัยและมีคําส่ังใหผูฟองคดีพนจาก
สมาชิกภาพจะเปนขอเท็จจริงเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล แตก็เปนการใชอํานาจ
ในการวินิจฉัยโดยอิสระของผูถูกฟองคดี ซ่ึงหากมีขอสงสัยเก่ียวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
ของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดียอมมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยไดเองโดยไมตองใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ชี้มูลกอน สํานวนการไตสวนและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีน้ี จึงเปนเพียง
มูลเหตุเบื้องตนแหงขอสงสัยในการมีลักษณะตองหามและตองสิ้นสุดสมาชิกภาพของผูฟองคดี 

                                                        
 ๒๘-๒๙ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๔๗ ทวิ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีคุณสมบัติและ 
ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ไมเปนผู มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน  
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุ 
ที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึง 
หาปนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๗ ตรี  ฯลฯ   ฯลฯ 
 เม่ือมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูใดส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) 
หรือ (๗) ใหนายอําเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุด 
  ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๖๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือใหผูถูกฟองคดีทําการสอบสวนและวินิจฉัยตอไป  นอกจากน้ี การวินิจฉัยสั่งการ 
ของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีพนจากสมาชิกภาพดวยเหตุเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต 
เปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีมีอํานาจที่จะริเร่ิมออกคําสั่งไดเอง ไมไดเปนการออกคําสั่งหรือวินิจฉัย 
ตามการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตอยางใด ทั้งเปนการใชอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายคนละบทกับการใชอํานาจวินิจฉัยและมีคําส่ังตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และการวินิจฉัยโดยอาศัยขอเท็จจริงจากการกระทําในคราวเดียวกันก็ไมสงผลใหการวินิจฉัยและ
มีคําสั่งดังกลาวของผูถูกฟองคดีเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด และแมวา
ขณะที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะไมปรากฏวาผูฟองคดีมีพฤติกรรม
ในทางทุจริตก็ไมอาจถือไดวาผูฟองคดีไมเคยมีพฤติกรรมในทางทุจริตและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมาย เพราะการพิจารณาถึงการเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตน้ัน ตองพิจารณาถึง
พฤติกรรมของผูฟองคดีในชวงเวลากอนดํารงตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดวย
วาเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือไม  
    เม่ือผูฟองคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตกอนเขาดํารงตําแหนงสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีเห็นวาเม่ือครั้งที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีพฤติกรรมในทางทุจริตตามรายงาน 
การไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีดังกลาวเปนกรณีที่มีขอสงสัยวาสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลของผูฟองคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๗) 
ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริการสวนตําบลฯ 
หรือไม ผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจที่จะสอบสวนและวินิจฉัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนตําบลของผูฟองคดีตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ใหสมาชิกภาพของผูฟองคดีสิ้นสุดลงจึงเปนคําสั่งที่ 
ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑/๒๕๕๗) 
 

  ๓.๒.๓ การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปขององคการ
บริหารสวนตําบล 
 

   ๑) กรณีผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบกับมติไมรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาองคการบริหารสวนตําบล  
  

    การที่กฎหมายกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
งานบริหารราชการสวนภูมิภาคและเปนตัวแทนของราชการสวนกลาง มีอํานาจหนาที่ 
ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยทําหนาที่ ในการกลั่นกรอง 



 
 
๑๕๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ความถูกตองเหมาะสมกรณีการพิจารณามีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปของสภาองคการบริหารสวนตําบล ก็เพื่อมิใหสมาชิกสภา
ฝายขางมากใชเปนเครื่องมือในทางการเมืองอันเปนการไมสอดคลองกับกฎหมาย 
และประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ัน  
    ในกรณีที่นายอําเภอมีขอพิจารณาและมีความเห็นวา สภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ถึงสองครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ทําใหองคการบริหารสวนตําบลไมมีขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
จึงเสนอใหผูวาราชการจังหวัดใชอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในพื้นที่ตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบกับมติ
ไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาวโดยไมนําขอพิจารณาและ
ความเห็นของนายอําเภอมาประกอบการพิจารณาดวย กรณีจึงยังไมอาจถือไดวา 
ผูวาราชการจังหวัดไดใชดุลพินิจพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลไดจัดทํา 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลถึงสองครั้ ง แตสภาองคการบริหารสวนตําบลลงมติไม รับหลักการ 
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาวดวยคะแนนเสียงขางมากทั้งสองคร้ัง นายอําเภอ 
จึงรายงานตอผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี (ผูถูกฟองคดี) พรอมความเห็นวา การที่สภาองคการ
บริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ คร้ังที่ ๒ เปนการพิจารณาโดยไมมีเหตุผล โดยตองการเปลี่ยนผูบริหารเทาน้ัน 
สภามิไดคํานึงถึงปญหาความเดือดรอนและประโยชนสุขของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอประชาชนและประเทศชาติโดยสวนรวม 
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลยังไม มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จึงเสนอใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวแจงอําเภอวา การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (คร้ังที่ ๒) ขององคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการไปตาม 
ระเบียบวาดวยการประชุมแลว ผูถูกฟองคดีเห็นชอบดวยกับมติของสภาองคการบริหาร 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๖๓ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สวนตําบลที่ไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
มีผลใหผูฟองคดีและคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตองพนจากตําแหนงตาม 
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ  
หลังจากน้ัน สภาองคการบริหารสวนตําบลไดจัดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณาลงมติเลือก 
คณะผูบริหารแทนตําแหนงที่วางแทนผูฟองคดี แตปรากฏวาไมสามารถดําเนินการเลือก 
คณะผูบริหารไดเน่ืองจากเกิดเหตุอลเวงในที่ประชุมจนประธานสภาไมสามารถรักษาระเบียบ
การประชุมไวไดจึงสั่งปดการประชุม  ตอมา สภาองคการบริหารสวนตําบลไดประชุม 
สมัยวิสามัญเพ่ือเลือกคณะผูบริหารแทนตําแหนงที่วางอีกคร้ัง และนายอําเภอมีคําสั่ง 
แตงตั้งคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชุดใหมตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล
ในครั้งน้ี ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีกระทําการโดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและ 
คุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล เปนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอน 
การใหความเห็นชอบของผูถูกฟองคดีกรณีสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิกถอนมติ 
การเลือกคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล และใหยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ในการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งที่สอง มีสมาชิกสภา
จํานวน ๑ ราย อภิปรายวา การจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ของฝายบริหาร 
ไมเหมาะสม และไมมีสมาชิกสภาผู ใดอภิปรายอีก ประธานสภาจึงไดขอใหมีการลงมติ  
ผลการลงมติปรากฏวา ที่ประชุมไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติดังกลาวดวยคะแนนเสียง  
๑๔ เสียง ตอ ๑๒ เสียง นายอําเภอจึงรายงานกรณีดังกลาวพรอมทั้งเสนอความเห็น 
ตอผูถูกฟองคดีวา การที่สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ เปนการพิจารณามีมติโดยไมมีเหตุผล อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลไมมีขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล จึงเสนอผูถูกฟองคดียุบสภาองคการบริหารสวนตําบล และโดยที่ 
 



 
 
๑๕๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๘)๓๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให 
ผูถูกฟองคดีพิจารณาวาจะเห็นชอบดวยกับสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีมติไมรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณหรือไม และหากผูถูกฟองคดี
เห็นชอบดวยกับมติดังกลาว ยอมมีผลใหคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตองพนจาก
ตําแหนง กรณีจึงเปนเรื่องสําคัญที่กฎหมายกําหนดใหผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงาน
บริหารราชการสวนภูมิภาคและเปนตัวแทนของราชการสวนกลางมีอํานาจหนาที่ในการกํากับ
ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหทําหนาที่ในการกลั่นกรองความถูกตองเหมาะสมกรณี
การพิจารณามีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพ่ือมิใหสมาชิกสภาฝายขางมากใชเปนเคร่ืองมือในทางการเมือง อันเปนการ
ไมสอดคลองกับกฎหมายและประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น  
นอกจากน้ี ขอ ๒๓ วรรคสอง๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหคณะผูบริหารทองถิ่นนําเสนอ 
รางงบประมาณรายจายประจําปตอสภาทองถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ประกอบกับ 
 
 
 

                                                        
๓๐ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๖๔ คณะผูบริหาร พนจากตําแหนง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๘) สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ 
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่คณะผูบริหารเสนอ และผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับสภาองคการบริหาร 
สวนตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ขอ ๒๓ ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวใหเสนอ
ตอคณะผูบริหารทองถ่ิน 
 เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว  
ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน อีกคร้ังหน่ึง  
เพื่อคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๖๕ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๘๗ วรรคหก๓๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฯ กําหนดให
สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติ จึงเห็นไดวากฎหมายกําหนดให 
มีการเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหแลวเสร็จกอนเร่ิมตน
ปงบประมาณใหมเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําขอบัญญัติดังกลาวไปดําเนินการให
บังเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น  ดังน้ัน การที่นายอําเภอมีขอพิจารณาและ
ความเห็นเสนอตอผูถูกฟองคดีวา กรณีสภามีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนครั้งที่สอง เปนการพิจารณาโดยไมมีเหตุผล 
อันสมควร เพ่ือเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
จึงเสนอใหผูถูกฟองคดีใชอํานาจตามมาตรา ๙๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลฯ ยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเปนกรณีที่ผูถูกฟองคดีจําตองนํา
ขอพิจารณาและความเห็นดังกลาวมาพิจารณาประกอบการใชดุลพินิจดวย เม่ือผูถูกฟองคดี
พิจารณาเห็นชอบดวยกับสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ โดยมีเหตุผลสนับสนุนแตเพียงวา การประชุมมีมติของสภาเปนไปตาม
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นแลว โดยมีสมาชิกสภาจํานวน ๑ ราย อภิปรายวารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายของฝายบริหารไมเหมาะสม ซ่ึงขออภิปรายดังกลาวมิใชประเด็นหลักการ
แหงรางขอบัญญัติ และไมปรากฏวาสมาชิกสภาแตละรายไดใชดุลพินิจในการพิจารณา 

                                                        
 ๓๒-๓๓ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหารสวนตําบล 
ให จัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  และจะเสนอไดก็แตโดยคณะผูบริหารตามระเบียบและวิธีการ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติน้ัน เม่ือพนกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว ถาสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ
ตามที่คณะผูบริหารเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสามตอไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๙๑ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหรือประโยชนของประเทศ 
เปนสวนรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลก็ได 
 เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยุบสภา
องคการบริหารสวนตําบลและใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 
 เ ม่ือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือถือวามีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลตาม
พระราชบัญญัติน้ี ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ึนใหมภายในสี่สิบหาวัน 



 
 
๑๕๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ลงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณดังกลาวดวยความถูกตองเหมาะสมหรือไม 
ประการใด รวมทั้งผูถูกฟองคดีมิไดนําขอพิจารณาและความเห็นของนายอําเภอมาพิจารณา
ประกอบ กรณีจึงยังไมอาจถือไดวาการที่ผูถูกฟองคดีเห็นชอบดวยมติพิพาทเปนการใชดุลพินิจ
ที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนการเห็นชอบดังกลาวของผูถูกฟองคดี สวนคําขออ่ืน
ใหยก (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘/๒๕๕๗) 
 

 ๓.๓ เทศบาล 
 

  ๓.๓.๑ การพนจากตําแหนงของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี 
 

   ๑) การออกคําสั่งใหรองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงกรณี
นายกเทศมนตรีหมดความไววางใจ  
 

    นายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแตงตั้งบุคคลที่ตนไววางใจซึ่งมิใช
สมาชิกสภาเทศบาลใหเปนรองนายกเทศมนตรีเพื่อใหเปนผูชวยเหลือในการบริหาร
ราชการของเทศบาล และใหบุคคลดังกลาวอยูในตําแหนงไดนานเพียงตราบเทาที่ยังคง
ไววางใจในตัวบุคคลน้ันอยู เม่ือผูดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรีไมไดทํางานตามที่
ไดรับมอบหมายหรือมีพฤติการณหรือการกระทําใดท่ีเปนเหตุใหนายกเทศมนตรี 
หมดความไววางใจลง กรณียอมเปนดุลพินิจของนายกเทศมนตรีที่จะถอดถอนหรือ 
ส่ังใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงเน่ืองจากหมดความไววางใจได  ซึ่งคําสั่งใหพน 
จากตําแหนงตามกรณีน้ี แมจะมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองแตหาอยูในบังคับ 
ของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม 
    สรุปขอเท็จจริง  
    ผูฟองคดีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรี  ตอมา 
นายกเทศมนตรีตําบลผักปง (ผูถูกฟองคดี) เห็นวาผูฟองคดีไมปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
ใหเปนไปตามนโยบายที่ผูถูกฟองคดีใหไว จึงออกคําส่ังแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหม 
และยกเลิกคําสั่งที่แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรี อันมีผลทําให 
ผูฟองคดีพนจากตําแหนง ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมจัด 
ใหมีเหตุผลไวในคําสั่งตามนัยมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งตอผูถูกฟองคดี และไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณวา 
การออกคําสั่งแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีดังกลาวเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๔๘ อัฏฐ  



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๖๗ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให 
เพิกถอนคําสั่งที่แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหมแทนผูฟองคดี และใหผูฟองคดีกลับเขารับ
ตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตลอดจนคืนสิทธิประโยชนที่พึงไดรับนับจากวันที่พนจากตําแหนง
จนถึงวันที่เขารับตําแหนงใหผูฟองคดี  
    คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    คําสั่งเทศบาลที่แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหมและยกเลิกคําสั่ง
แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรีอันมีผลทําใหผูฟองคดีพนจากตําแหนง 
รองนายกเทศมนตรีน้ัน เปนคําสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเปนคําส่ังทางปกครองที่กระทบถึงสิทธิของผูฟองคดี  
ทั้งยังเปนคําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือ ซ่ึงการออกคําส่ังทางปกครองที่ทําเปนหนังสือ 
ที่อาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริง 
อยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน และการยืนยันคําสั่ง 
ทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเม่ือพิจารณาบทบัญญัติ 
ในมาตรา ๔๘ อัฏฐ๓๔ ประกอบกับมาตรา ๔๘ เตรส๓๕ และมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคหน่ึง (๒)๓๖  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) 

                                                        
๓๔-๓๖ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๔๘ อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือ 
ในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามเกณฑดังตอไปน้ี 
 (๑) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน 
 (๒) เทศบาลเมือง ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน 
 (๓) เทศบาลนคร ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินส่ีคน 
 นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิก 
สภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน ในกรณีเทศบาลเมืองใหแตงตั้งได 
จํานวนรวมกันไมเกินสามคน และในกรณีเทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน 
 มาตรา ๔๘ เตรส  นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๔๘ โสฬส รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง เม่ือ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) นายกเทศมนตรีมีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ แลวจะเห็นไดวา นายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแตงตั้งบุคคลซ่ึงมิใชสมาชิก 
สภาเทศบาลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ นว๓๗ ประกอบกับ 
มาตรา ๔๘ เบญจ๓๘ และที่ตนไววางใจ เปนรองนายกเทศมนตรีเพ่ือใหเปนผูชวยเหลือในการ
บริหารราชการของเทศบาล และถอดถอนรองนายกเทศมนตรี หรือส่ังใหรองนายกเทศมนตรี 
พนจากตําแหนงเม่ือตนหมดความไววางใจแลว โดยสภาพแลวการที่นายกเทศมนตรีใชดุลพินิจ
มีคําส่ังถอดถอนหรือใหรองนายกเทศมนตรีผูใดพนจากตําแหนง เน่ืองจากหมดความไววางใจ 
ในตัวรองนายกเทศมนตรีไมอาจจะถือไดวาเปนการลงโทษรองนายกเทศมนตรีผู น้ัน  
ทั้งการกระทําหรือพฤติการณที่เปนเหตุใหนายกเทศมนตรีเสื่อมหรือหมดความไววางใจลง  
ก็ไมจําเปนตองเปนการกระทําหรือพฤติการณเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง 
แตอาจจะเปนการกระทําหรือพฤติการณของรองนายกเทศมนตรีผูน้ันโดยรวมก็ได  ดังนั้น  
โดยเหตุผลของเรื่องแลว การที่นายกเทศมนตรีใชดุลพินิจมีคําส่ังถอดถอนรองนายกเทศมนตรี
หรือใหรองนายกเทศมนตรีผูใดพนจากตําแหนง จึงไมอยูในบังคับของมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งแตงตั้งบุคคลอ่ืน
เปนรองนายกเทศมนตรีแทนผูฟองคดี และมีผลทําใหผูฟองคดีพนจากตําแหนงโดยไมไดรับฟง 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนคูกรณีในกระบวนการออกคําส่ังกอนที่จะออกคําส่ังดังกลาว และไมจัดใหมี
เหตุผลซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขอกฎหมายท่ีอางอิง ขอพิจารณาและ
ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจไวในคําส่ังพิพาท หรือในเอกสารแนบทายคําส่ังน้ันโดยละเอียด  
จึงไมอาจถือไดวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมเปนไปตามรูปแบบ 
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทําดังกลาวแตอยางใด  
นอกจากนั้น เม่ือนายกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแตงตั้งบุคคลซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาล 

                                                        
๓๗-๓๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปน้ีดวย 
 (๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน  
หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (๓) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหาร
ทองถ่ิน หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีกระทํา
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
 (๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงถูกใหพนจากตําแหนงเน่ืองจากกระทําการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ 
 มาตรา ๔๘ นว รองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๖๙ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ นว ประกอบกับมาตรา ๔๘ เบญจ  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ที่ตนไววางใจเปนรองนายกเทศมนตรี และใหบุคคลเชนวาน้ัน 
อยูในตําแหนงรองนายกเทศมนตรีไดนานเพียงตราบเทาที่ตนยังคงไววางใจในตัวบุคคลนั้น 
อยูเทาน้ัน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งแตงตั้งบุคคลอ่ืนเปนรองนายกเทศมนตรีโดยเห็นวา 
หนาที่รองนายกเทศมนตรีคือชวยเหลืองานตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เม่ือผูถูกฟองคดี
มอบหมายใหผูฟองคดีทําหนาที่รองนายกเทศมนตรีในดานตาง ๆ แตผูฟองคดีไมไดทํางาน
ตอบสนองใหเปนไปตามนโยบายที่ผูถูกฟองคดีไดมอบหมายไว ผูถูกฟองคดีจึงยกเลิก 
คําสั่งแตงตั้งผูฟองคดี ซ่ึงหมายความวาผูถูกฟองคดีหมดความไววางใจผูฟองคดีแลวโดยสิ้นเชิง  
จึงไมอาจถือไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยไมสุจริตหรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบแตอยางใด  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๘๘/๒๕๕๕  
ที่ อ.๗๒๑/๒๕๕๕ ที่ อ.๓๙๒/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๘๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

   ๒) การพนจากตําแหนงดวยเหตุเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาที่ทํากับเทศบาลหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลหรือ 
ที่เทศบาลจะกระทํา 
 

    กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหสมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปน 
ผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญา ก็เพื่อ 
หามมิใหสมาชิกสภาเทศบาลเขาไปมีผลประโยชนกับการดําเนินงานของเทศบาล  
หรือกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนสวนตนโดยอาศัยฐานะที่ตนดํารงตําแหนงดังกลาว
หรือฐานะที่ตนเปนผูที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในเร่ืองน้ัน ๆ ซึ่งเปนการกระทํา 
อันเปนปฏิปกษกับบทบาทหนาที่ของตนและจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชน 
ของเทศบาลและประโยชนสวนรวมของทองถิ่น การวินิจฉัยวาสมาชิกสภาเทศบาลคนใด
มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลเปนคูสัญญาหรือไมน้ัน 
จําตองคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายดวยกลาวดวย 
    สรุปขอเท็จจริง 
    ผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ตั้งแตวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และไดลาออกเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  ตอมา นายกเทศมนตรี
รองเรียนตอนายอําเภอขอใหสอบสวนวินิจฉัยสมาชิกภาพของผูฟองคดีกรณีมีขอสงสัยวา 
เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับเทศบาลตําบลเม่ือคร้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล โดยผูฟองคดี
ไดเขาทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล (เดิม) ตามสัญญาจางกอสรางปรับปรุง 



 
 
๑๕๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เสริมผิวจราจรลาดยาง และไดวางเงินเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและตองรับผิด 
ในความชํารุดบกพรองของงานจางเปนระยะเวลา ๒ ป ผูฟองคดีทํางานแลวเสร็จและสงมอบ 
งานจางและมีการตรวจรับงานจางไวแลวตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผูวาราชการจังหวัด
กําแพงเพชร (ผูถูกฟองคดี) จึงมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ดําเนินการสอบสวนในกรณีดังกลาว โดยมีหนังสือเรียกใหผูฟองคดีมารับทราบขอกลาวหา 
และใหถอยคําตอเจาหนาที่ ผูถูกฟองคดีพิจารณาจากขอเท็จจริงแลวมีความเห็นวา ผูฟองคดี 
ไดเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบล (องคการบริหารสวนตําบล (เดิม)) ตามสัญญาฉบับดังกลาว 
โดยมีกําหนดระยะเวลาการรับผิดในความชํารุดบกพรองของงาน ๒ ป กรณีจึงมีผลผูกพัน 
ตามสัญญาจางถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะที่ผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
สภาเทศบาลซ่ึงยังมีหนาที่รับผิดชอบในสัญญาจางอยู จึงเปนการกระทําอันตองหามตาม 
มาตรา ๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผูถูกฟองคดีจึงวินิจฉัยและมีคําส่ังวา 
ผูฟองคดีเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ไดทํากับเทศบาลตําบล  
ผูฟองคดีเห็นวาเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา 
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําวินิจฉัยดังกลาวของผูถูกฟองคดี 
    คําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
    กรณีมาตรา ๑๘ ทวิ๓๙ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติหามมิใหสมาชิก 
สภาเทศบาลเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับเทศบาลน้ัน กฎหมายมีเจตนารมณเพ่ือมิให
สมาชิกสภาเทศบาลเขาไปมีผลประโยชนกับการดําเนินงานของเทศบาลในทุกกรณี  
เพ่ือมิใหสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งโดยบทบาทหนาที่จะตองเปนผูที่ตองธํารงรักษาไวซ่ึงประโยชน
ของเทศบาลและประโยชนโดยรวมของประชาชนในทองถิ่นน้ัน ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
กระทําการใด ๆ เพ่ือประโยชนสวนตนในขณะที่ดํารงตําแหนงโดยอาศัยฐานะที่ตนดํารงตําแหนง
ดังกลาวหรือโดยอาศัยฐานะที่ตนเปนผูที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในเรื่องน้ัน ๆ ซ่ึงเปน 
การกระทําอันเปนปฏิปกษกับบทบาทหนาที่ของตนและจะกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชน
ของเทศบาลและประโยชนสวนรวมของทองถิ่น คดีน้ีขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดี 
เขาทําสัญญารับจางกอสรางในโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางกับองคการบริหาร 
สวนตําบลซ่ึงตอมาไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลตําบล โดยไดวางเงินเปนหลักประกัน 

                                                        
๓๙ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๑๘ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ 
เทศบาลน้ันเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลน้ัน หรือที่เทศบาลน้ันจะกระทํา 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๗๑ 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การปฏิบัติตามสัญญา และสัญญากําหนดใหผูรับจางตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของงาน 
เปนระยะเวลา ๒ ป นับถัดจากวันที่มีการตรวจรับงาน ผูฟองคดีไดดําเนินงานตามสัญญาจาง
เสร็จสมบูรณและไดสงมอบงานจางแกเทศบาลตําบลเม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แตยังคง
ตองผูกพันตามสัญญาโดยตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานที่รับจางเปนระยะเวลา ๒ ป 
นับถัดจากวันที่มีการตรวจรับงาน  อยางไรก็ตาม ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการตรวจรับงาน 
ในวันใดและหากปรากฏวามีการตรวจรับงานในวันที่ผูฟองคดีสงมอบงานน้ันเอง ผูฟองคดี
จําตองผูกพันรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓  ตอมา  
ผูฟองคดีไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  
อันเปนเวลาหลังจากสงมอบงานจางใหแกเทศบาลตําบลและมีการตรวจรับงานดังกลาวเสร็จสิ้น
ไปแลว โดยไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีขอโตแยงหรือขอพิพาทใด ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติ 
ตามสัญญาจางดังกลาวอีก ความผูกพันของผูฟองคดีกับเทศบาลตําบลคงมีเพียงสิทธิเรียกรอง
ตามสัญญาจางเกี่ยวกับความรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานจางเทาน้ัน ซ่ึงหากตอมา
ปรากฏวามีความชํารุดบกพรองเกิดขึ้นจริงเทศบาลตําบลยอมสามารถใชสิทธิเรียกรอง 
ตามสัญญาและตามกฎหมายเรี ยกใหผู ฟ องค ดี รับผิดชอบได  และได มีการอนุ มัติ 
ใหคืนเงินค้ําประกันตามสัญญาจางดังกลาวแกผูฟองคดีทั้งหมดภายหลังจากที่ผูฟองคดี 
ไดลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแลว อันเปนเวลาหลังจากพนกําหนดระยะเวลา 
ที่ผูฟองคดีตองรับผิดในความชํารุดบกพรองของงานดวยในขณะเดียวกัน ประกอบกับ 
การท่ีผูฟองคดีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลยอมไมมีอํานาจหนาที่โดยตรงที่จะสั่งการ 
อนุมัติหรืออนุญาตเก่ียวกับราชการของเทศบาลตําบลโดยเฉพาะเกี่ยวกับสัญญาจางและ 
ขอผูกพันตามสัญญาจางกรณีน้ีแตอยางใด  นอกจากน้ี ยังไมปรากฏพยานหลักฐานที่แสดง 
ใหเห็นวาในระหวางที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ัน ผูฟองคดี 
ไดมีพฤติการณใด ๆ ที่จะแสวงหาประโยชนสวนตนโดยอาศัยโอกาสที่ตนดํารงตําแหนงดังกลาว 
ทั้งจากการที่ผูฟองคดียังคงมีขอผูกพันตามสัญญาและกรณีอ่ืนใด  ดังน้ัน จึงไมอาจถือไดวา 
ผูฟองคดีเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํากับเทศบาล คําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่วินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับเทศบาลคดีน้ี 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๕๒๖/๒๕๕๖ และที่ อ.๔๘๔/๒๕๕๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 



 
 
๑๕๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๓.๔ กรุงเทพมหานคร 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

 ๓.๕ เมืองพัทยา 

 

  ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 



 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

บทที่ ๓๑ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 
๑. การสรรหาและคัดเลือก 
 

 ๑.๑ หลักเกณฑการสรรหาผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน) 
 

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ ไดกําหนดใหผูอํานวยการสามารถดํารง
ตําแหนงไดคราวละสองวาระ และกําหนดใหอํานาจสถาบันสามารถออกขอกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการได   ทั้งน้ี การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
เพื่อสรรหาตําแหนงผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนมิไดมีลักษณะเปนการ
กําหนดหลักเกณฑในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  
จึงไมเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหนึ่งบุคคลใด อันจะเปนการขัดตอหลัก 
ความเสมอภาคหรือหลักการหามเลือกปฏิบัติตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด  
ดังน้ัน การดําเนินการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
โดยพิจารณาจากผลการประเมินของของผูดํารงตําแหนงในวาระแรกแลวใหดํารง
ตําแหนงไดอีกหน่ึงวาระอันเปนการดําเนินการตามขอกําหนดสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายและเปนการสรรหาตาม
เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว   
  สรุปขอเท็จจริง 
  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (ผูถูกฟองคดี) ไดออกขอกําหนด
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกําหนดวิธีการสรรหาผูอํานวยการไวในขอ ๖ วา คณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนอาจพิจารณาดําเนินการไดสองวิธี คือ วิธีการประกาศรับสมัครทั่วไป 
และวิธีการพิจารณาจากผลการประเมิน  โดยรายละเอียดการสรรหาวิธีประกาศรับสมัครทั่วไป
ไดกําหนดไวในขอ ๗  สวนการสรรหาโดยวิธีการพิจารณาจากผลประเมินไดกําหนดไวในขอ ๘  
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ตอมา เม่ือผูอํานวยการหมดวาระการดํารงตําแหนง ผูถูกฟองคดีไดเลือกใชหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาผูอํานวยการตามขอ ๘ โดยพิจารณาแลวเห็นวา ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันในวาระแรกเปนผูที่มีความรูความสามารถ การประเมินผลงานไดคะแนน ๙๐.๗๔  
ซ่ึงเปนระดับดีมากเปนพิเศษ มีผลงานเปนที่ประจักษมีความเหมาะสมที่จะบริหารกิจการของ
สถาบันตอไป จึงมีมติแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงผูอํานวยการตอเปนวาระที่สอง  
ผูฟองคดีซ่ึงอางวาตนเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดคุณสมบัติของ 
ผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เห็นวา การกระทําของผูถูกฟองคดี 
ไมชอบดวยกฎหมาย เปนการเลือกปฏิบัติ ปดก้ันโอกาสและสิทธิของบุคคล จึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีในการสรรหาผูอํานวยการ
พัฒนาองคกรชุมชน และเพิกถอนคําส่ังแตงตั้งผูอํานวยการและสัญญาจางตามมติ รวมทั้ง 
ใหดําเนินการสรรหาผูอํานวยการใหมโดยการประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๗๑ และมาตรา ๒๙๒ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหองคการมหาชนมีผูอํานวยการคนหนึ่งมีวาระอยูในตําแหนงไมเกินคราวละ
สี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน โดยคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจ
แตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการดังกลาว สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเปนนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๔๓ และมาตรา ๒๖๔ กําหนดใหสถาบัน 
มีผูอํานวยการคนหนึ่งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกิน

                                                        
 ๑-๒ พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๒๗ ใหองคการมหาชนมีผูอํานวยการคนหนึ่ง ซ่ึงจะเรียกชื่อตําแหนงเปนอยางอื่นตามที่กําหนดไวใน 
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังก็ได 
 คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ 
 มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังแตตองไมเกินคราวละส่ีป 
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 ๓-๔ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๒๔ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
 คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ 
 หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๒๖ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
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สองวาระติดตอกัน โดยใหผูถูกฟองคดีออกขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ  
ดังนั้น จึงเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหการสรรหา การแตงตั้งและการถอดถอนผูอํานวยการ 
เปนอํานาจของผูถูกฟองคดี รวมทั้งอํานาจในการออกขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวดวย เม่ือผูถูกฟองคดีออกขอกําหนดสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗  
โดยกําหนดวิธีการสรรหาเปน ๒ แบบ คือ การสรรหาตามขอ ๗ โดยวิธีการประกาศรับสมัคร
ทั่วไปโดยใหผูถูกฟองคดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการทําหนาที่สรรหา และการสรรหาตามขอ ๘ 
โดยวิธีการพิจารณาจากผลประเมินโดยใหผูถูกฟองคดีประเมินผลงานของผูอํานวยการที่ดํารง
ตําแหนงในวาระแรกถาผลการประเมินอยูในระดับตั้งแตดีมากข้ึนไป และผูอํานวยการคน
ดังกลาวมีผลงานเปนที่ประจักษ มีความสามารถและมีความเหมาะสม ผูถูกฟองคดีมีอํานาจ
พิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการคนดังกลาวใหดํารงตําแหนงตอไปไดอีกวาระหนึ่ง เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีไดดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันโดยเลือกใชการประเมินผลงาน
ของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการในวาระแรกในขณะนั้น อันเปนการสรรหาตามขอ ๘ และผลการ
ประเมินปรากฏวาไดรับคะแนน ๙๐.๗๔ ซ่ึงเปนคะแนนอยูในระดับดีมากเปนพิเศษ มีผลงาน 
เปนที่ประจักษ ผูถูกฟองคดีจึงมีมติเห็นชอบและทําสัญญาวาจางแลวออกคําสั่งแตงตั้ง 
บุคคลดังกลาวใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันเปนวาระที่สอง ทั้งไมปรากฏวาการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผู อํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนมีการพิจารณา 
วางหลักเกณฑเพ่ือเอ้ือประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพองหรือกระทําโดยไมสุจริตแตอยางใด 
กรณีจึงเห็นไดวาการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนของผูถูกฟองคดี
เปนไปตามขอกําหนดสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาผู อํานวยการสถาบันฯ ประกอบกับเปนการสรรหาตามเจตนารมณของ 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)ฯ ดวยแลว  
  สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอางวาการสรรหาผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
ตามขอ ๘ ของขอกําหนดสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เร่ือง หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนขอกําหนดที่จํากัดสิทธิเสรีภาพ 
ของผูฟองคดีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย น้ัน การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาผู อํานวยการโดยวิธีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู อํานวยการที่ ดํารงตําแหนงในวาระแรกตามขอ ๘ ของขอกําหนดดังกลาว เปนเพียง 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือสรรหาตําแหนงผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
เทาน้ัน มิไดเปนการกําหนดหลักเกณฑในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดอันจะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๔๐/๒๕๕๖) 
 

 ๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 
 

  การพิจารณาวาบุคคลใดเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรม
อันเปนลักษณะตองหามของการเขารับราชการตํารวจน้ัน กฎหมายไมไดกําหนดวา 
การกระทําเชนไรจะถือเปนการประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี จึงเปน
การใหอํานาจฝายปกครองในการวินิจฉัย ฝายปกครองจึงมีดุลพินิจในการพิจารณาวา
การกระทําใดจะถือเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  และจะตอง
คํานึงถึงขอเท็จจริงเฉพาะราย เปนกรณี ๆ ไป  ทั้งน้ี ตองใชดุลพินิจดวยความระมัดระวัง
และมีขอบเขตที่แคบ เพื่อมิใหมีผลกระทบตอสถานภาพแหงสิทธิของบุคคล 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําป 
๒๕๕๐ โดยผูฟองคดีสอบผานขอเขียนและไดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  
ไดลําดับที่ ๖๖ ตามบัญชีแนบทายประกาศกองบัญชาการศึกษา เร่ือง ประกาศรายชื่อผูสอบผาน
ขอเขียน และมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงฯ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐  ตอมา 
กองบัญชาการศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดทําการตรวจสอบประวัติผูฟองคดี พบวา ผูฟองคดี
เคยถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมในขอหามียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน)  
ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวินิจฉัยวาพฤติการณ 
แหงคดีฟงไดวาผูฟองคดีมีเมทแอมเฟตามีนจํานวน ๙ เม็ด ไวในครอบครองโดยไมไดรับ
อนุญาตมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ แตขณะเกิดเหตุผูฟองคดี
มีอายุ ๑๗ ปเศษ ศาลจึงลดมาตราสวนโทษใหก่ึงหน่ึงตามมาตรา ๗๖ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ลงโทษจําคุก ๑ ป โดยพิจารณารายงานของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง
แลวเห็นวา ผูฟองคดีกระทําผิดเพราะความเยาววัย หากไดรับการอบรมขัดเกลานิสัยความประพฤติ 
นาจะเปนผลดียิ่งกวาจะใหรับโทษจําคุก เพ่ือสวัสดิภาพและอนาคตของผูฟองคดีและเพ่ือให 
ผูฟองคดีไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนหรือฝกหัดวิชาชีพเพ่ือประโยชนแกผูฟองคดีตอไปในอนาคต 
จึงใหเปลี่ยนโทษจําคุกเปนสงไปฝกและอบรมที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง  
มีกําหนด ๖ เดือน และศาลอุทธรณเห็นวา พยานหลักฐานของโจทกที่นําสืบยังรับฟงไมได 
โดยปราศจากขอสงสัยวาผูฟองคดีมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไวในครอบครอง พิพากษากลับ
ใหยกฟอง แตเม่ือศาลอุทธรณพิเคราะหรายงานแสดงขอเท็จจริงเก่ียวกับผูฟองคดีที่สถานพินิจ



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๗๗                             

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และคุมครองเด็กและเยาวชนกลางรายงานตอศาลแลวเห็นวา แมความประพฤติทั่วไปของ 
ผูฟองคดีไมปรากฏขอเสียหายรายแรง แตผูฟองคดีอยูในครอบครัวที่บิดามารดาหยารางกัน 
โดยอยูในความปกครองของมารดา ผูฟองคดีอยูในระหวางการศึกษาเลาเรียน เริ่มเสพ 
เมทแอมเฟตามีนมาประมาณ ๑ เดือน ทั้งผูฟองคดีอยูในที่เกิดเหตุ ใกลกับจุดที่เจาพนักงาน
ตํารวจคนพบเมทแอมเฟตามีนของกลาง เพ่ือสวัสดิภาพและอนาคตของผูฟองคดี ศาลอุทธรณ
จึงมีคําสั่งใหคุมความประพฤติผูฟองคดีมีกําหนด ๑ ป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดนําผลการ
ตรวจสอบประวัติของผูฟองคดีเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ตามคําสั่ง
กองบัญชาการศึกษา ที่ ๒๘๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
ซ่ึงตอมาไดดําเนินการประชุมแลวมีมติไมรับผูฟองคดี เน่ืองจากเห็นวาการกระทําดังกลาว 
ของผูฟองคดีถือวาเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี อันเปนลักษณะ
ตองหามตามประกาศกองบัญชาการศึกษา ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับขอ ๒ (๒) 
ของกฎ ก .ตร . วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดและสํารองฯ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐  
โดยไมมีรายชื่อผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมรับผูฟองคดีเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําป ๒๕๕๐ และให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) รับผูฟองคดีเขาเปน
นักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําป ๒๕๕๐  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  บทบัญญัติในมาตรา ๔๘ (๖)๕ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับขอ ๒ (๒)๖ ของกฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปน
ขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ

                                                        
 ๕ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๔๘ ผูที่จะไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 
 ๖ กฎ ก.ตร. วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของการเปนขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ ผูที่จะไดรับการบรรจุนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แลว จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) ไมเปนผูประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะตองไมเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  นอกจากน้ัน ขอ ๒ วรรคสอง 
กําหนดใหผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ ๒ (๒)... ก.ตร. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได...   
เห็นไดวากฎหมายไมไดกําหนดวาการกระทําเชนไรถือเปนการประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอง 
ในศีลธรรมอันดี จึงเปนการใหอํานาจฝายปกครองที่จะใชดุลพินิจในการที่จะวินิจฉัยวา  
การกระทําใดจะถือเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ฝายปกครองจึงมี
ดุลพินิจในการพิจารณาวินิจฉัยวา การกระทําใดจะถือเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรอง 
ในศีลธรรมอันดี  ทั้งน้ี จะตองคํานึงถึงขอเท็จจริงแลวแตกรณีเฉพาะราย เปนกรณี ๆ ไป  
นอกจากน้ี มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เร่ือง หลักเกณฑการใหโอกาส 
ผูติดเชื้อเอดส คนพิการ และผูเสพหรือผูติดยาเสพติดซ่ึงพนจากสภาพการใชยาเสพติด  
เขาทํางาน หรือรับการศึกษาตอในหนวยงานภาครัฐ โดยใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติน้ัน  มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแมไมใชกฎหมาย แตมีผลผูกพันในการใชดุลพินิจของ 
ผูถูกฟองคดีทั้งสาม และเม่ือพิจารณาถึงเนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรีฯ เห็นไดวาเปนการ 
ใหโอกาสเฉพาะผูที่เคยเปนผูเสพเทาน้ัน ไมรวมถึงผูผลิตหรือผูคา และประการสําคัญไดกําหนด
วาผูที่เคยเสพนั้นตองพนจากสภาพการใชยาและมีหนังสือรับรองจากแพทยหรือไดผาน 
การบําบัดรักษาของทางราชการหรือสถานบําบัดที่ไดรับการรับรองจากทางราชการดวยแลว 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลเหลาน้ันไดเขาทํางานหรือศึกษาตอในหนวยงาน
ภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีฉบับขางตนจึงมีเหตุผลที่ยอมรับได และถือเปนแนวทางในการใช
ดุลพินิจวินิจฉัยคุณสมบัติของผูสมัครเขารับราชการตํารวจกรณีที่ผูน้ันเคยเปนผูเสพยาเสพติด
มากอนวาจะถือเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม แตทั้งนี้ 
ตองคํานึงถึงขอเท็จจริงในแตละรายดวย เม่ือกรณีของผูฟองคดีขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยุติวา 
ในขณะที่ผูฟองคดีกระทําความผิดน้ัน ผูฟองคดียังเปนเยาวชนมีอายุเพียง ๑๗ ปเศษ  
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิพากษาวา พฤติการณแหงคดีฟงไดวาผูฟองคดีมีเมทแอมเฟตามีน 
จํานวน ๙ เม็ด ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต ผูฟองคดีมีความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขณะเกิดเหตุผูฟองคดีอายุ ๑๗ ปเศษ ลดมาตราสวนโทษให 
ก่ึงหน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๖๗ ลงโทษจําคุก ๑ ป และเปลี่ยนโทษจําคุกเปน
สงผูฟองคดีไปฝกและอบรมที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง มีกําหนด ๖ เดือน 
ศาลอุทธรณเห็นวา พยานหลักฐานของโจทกที่นําสืบยังรับฟงไมไดโดยปราศจากขอสงสัยวา 

                                                        
 ๗ ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๗๖ ผูใดอายุกวาสิบเจ็ดป แตยังไมเกินยี่สิบป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด ถาศาล
เห็นสมควรจะลดมาตราสวนโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดน้ันลงหน่ึงในสามหรือกึ่งหน่ึงก็ได 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๗๙                             

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีมีเมทแอมเฟตามีนของกลางไวในครอบครอง พิพากษากลับเปนยกฟอง และ 
มีความเห็นใหคุมความประพฤติผูฟองคดีมีกําหนด ๑ ป จากคําพิพากษาดังกลาวแสดงวา 
ศาลมิไดตัดสินวาผูฟองคดีกระทําความผิด แมวาผูฟองคดีจะเคยเสพยามาแลว แตผูฟองคดีก็
มิไดมีประวัติเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดหลังคําพิพากษาของศาลอุทธรณ กรณีจึงถือวา 
ผูฟองคดีไมไดเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี และเพื่อเปนการ
เปดโอกาสใหผูฟองคดีสามารถเขาทํางานในหนวยงานทางราชการไดผูถกูฟองคดีทั้งสามสมควร
ใชดุลพินิจพิจารณาพฤติการณที่จะถือวาเปนผูประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
ดวยความระมัดระวังและมีขอบเขตที่แคบ เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอสถานภาพแหงสิทธิของ 
ผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามใชดุลพินิจไมรับผูฟองคดีเขารับราชการเปนขาราชการ
ตํารวจ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบ คําส่ังไมใหผูฟองคดีผานการคัดเลือกดวยวิธีสอบ 
เขาเปนนักเรียนพลตํารวจ ประจําป ๒๕๕๐ จึงไมชอบดวยกฎหมายไปดวย  พิพากษาให 
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมรับผูฟองคดีเขาเปนนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําป 
๒๕๕๐ และมีขอสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา 
ของศาล โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ดําเนินการบรรจุผูฟองคดีเปนนักเรียน
นายสิบตํารวจ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๕๑๔/๒๕๕๗) 
 

๒. การบรรจุและแตงตั้ง 
 

 ๒.๑ การบรรจุแตงตั้งขาราชการสวนทองถิ่น 
 

 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบลตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดตามนัยขอ ๗๓ วรรคหนึ่ง 
ประกอบกับขอ ๑๐๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  การที่คณะกรรมการกลางพนักงาน 
สวนตําบลกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลเรียกบรรจุ ผู สอบแข ง ขันได 
เม่ือมีตําแหนงวาง แตองคการบริหารสวนตําบลกลับดําเนินการขอใชบัญชีผูสอบแขงขัน
ไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งขาราชการสวนตําบลโดยที่ตําแหนงน้ันไมวาง กรณีจึงเปน 
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย   



 
 
๑๕๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งเปน
พนักงานสวนตําบล ประจําป ๒๕๔๘ ในตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ๓ 
ตอมา องคการบริหารสวนตําบลทับใตมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ขอใชบัญชี 
ผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุและแตงตั้งตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ๓ 
จํานวน ๑ อัตรา และอยูระหวางโยกยายสับเปลี่ยนเพ่ือใหตําแหนงวางในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐  
ผูฟองคดีจึงไดไปรายงานตัวขอรับการบรรจุและแตงตั้งตําแหนงดังกลาวเม่ือวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และหลังจากตําแหนงวางลง ผูวาราชการจังหวัดจึงมีหนังสือสงตัวผูฟองคดี
ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลทับใต (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เม่ือวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑  
และในการประชุมคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติวาหากองคการบริหารสวนทับใตขอใชบัญชี 
โดยมีตําแหนงวาง ถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหความเห็นชอบใหบรรจุแตงตั้งผูฟองคดีได ไมกอน
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ แตหากองคการบริหารสวนตําบลทับใตไดขอใชบัญชีในขณะที่ยังไมมี
ตําแหนงวางใหเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป และปรากฏวา 
การประชุมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติไมเห็นชอบใหบรรจุ
ผูฟองคดีเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงดังกลาว เน่ืองจากในขณะที่องคการบริหาร 
สวนตําบลทับใตมีหนังสือขอใชบัญชีไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรีน้ัน 
ยังไมมีตําแหนงวางที่จะบรรจุแตงตั้งผูฟองคดี จึงเปนการขอใชบัญชีโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
และขัดตอระบบคุณธรรมของการบริหารงานบุคคล ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไมเห็นชอบใหบรรจุแตงตั้ง 
ผูฟองคดีเปนพนักงานสวนตําบลตามฟอง และใหมีผูรับผิดชอบตอการกระทําที่ทําใหผูฟองคดี
ตองเสียสิทธิดังกลาว 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงปรากฏวา การประชุมผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑  
ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการวา หากองคการบริหารสวนตําบลทับใตขอใชบัญชี 
โดยมีตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ๓ วาง ถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ใหความเห็นชอบใหเรียกผูฟองคดีมาบรรจุแตงตั้ง แตหากเปนการขอใชบัญชีในขณะท่ียังไมมี
ตําแหนงวาง ใหเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป และเม่ือองคการบริหาร
สวนตําบลทับใตขอใชบัญชีสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุผูสอบแขงขันไดในตําแหนงเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ๓ ในขณะที่ยังไมมีตําแหนงวาง การเรียกผูฟองคดีมารายงานตัว
จึงไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดตามมติ



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๘๑                             

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว กรณีจึงไมตองดวยขอ ๗๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับขอ ๑๐๙ วรรคสอง ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่กําหนดให
การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดในองคการ
บริหารสวนตําบลตองเรียกบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได  โดยใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด  ดังนั้น การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได
กรณีดังกลาวยอมถือวาเปนการดําเนินการโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทั้งเปนการขัดตอระบบ
คุณธรรมของการบริหารงานบุคคล เน่ืองจากการขอใชบัญชีเพ่ือบรรจุแตงตั้งผูที่สอบแขงขันได
โดยยังไมมีตําแหนงวางอาจเปนการดําเนินการที่ไมสุจริต และกอใหเกิดความเสียหายแกผูสอบ
แขงขันได มติผูถูกฟองคดีที่ ๒ เม่ือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ไมเห็นชอบใหบรรจุแตงตั้ง 
ผูฟองคดีเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ๓  
จึงเปนมติที่ชอบดวยกฎหมาย  นอกจากน้ี การที่ผูฟองคดีรองขอใหใชบัญชีผูสอบแขงขันได  
ทั้งที่ทราบดีอยูแลววาขณะนั้นตําแหนงดังกลาวยังไมวาง ยอมเปนการที่ผูฟองคดีเรียกรองสิทธิ
โดยไมสุจริตตามมาตรา ๕๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๑/๒๕๕๖) 
 

 ๒.๒ การบรรจุแตงตั้งขาราชการตํารวจ 
 

  (๑) การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่
เขารับราชการตํารวจ  
 

   การบรรจุทายาทของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติ
หนาที่ ยอมเปนไปตามหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติในขณะท่ีขาราชการตํารวจผูน้ัน
เสียชีวิต  แมวาผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑหรือ
แนวทางปฏิบัติในเร่ืองใดใหแตกตางไปจากหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติเดิม  
แตจะตองคํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูรับประโยชนจากความคงอยูของหลักเกณฑ
หรือแนวทางปฏิบัติน้ันดวย และหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติใหมน้ัน ยอมไมอาจ
นํามาใชบังคับยอนหลังได การนําหลักเกณฑใหมมาใชบังคับกับกรณีที่เกิดข้ึนกอน
หลักเกณฑน้ันจะมีผลบังคับใช จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

                                                        
๘ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๕ ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหน้ีก็ดี บุคคลตองกระทําโดยสุจริต 



 
 
๑๕๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของขาราชการตํารวจ บิดาของ 
ผูฟองคดีไดเสียชีวิตเม่ือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ จากการประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหนาที่ 
เปนสายตรวจ โดยขณะนั้นผูฟองคดีมีอายุ ๘ ป ๙ เดือน ขณะท่ีบิดาของผูฟองคดีเสียชีวิตน้ัน 
มีหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (อธิบดีกรมตํารวจ เดิม)  
(ผูถูกฟองคดี) ตามหนังสือของกองกําลังพล กรมตํารวจลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ โดยให
บรรจุทายาทของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่เขารับราชการตํารวจได  
ตอมา เม่ือผูฟองคดีไดศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีและขอสมัครเขารับราชการตํารวจ  
ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใหระงับการดําเนินการดังกลาว  
เน่ืองจากในขณะยื่นคําขอผูฟองคดีเปนผูไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาบรรจุ 
เขารับราชการตํารวจตามหลักเกณฑที่กําหนดใหมตามหนังสือ ที่ ๐๐๐๖.๓๓/ว ๙๖๗๑ ลงวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีจึงมอบอํานาจใหมารดาอุทธรณคําส่ังดังกลาว 
ตอผูถูกฟองคดี แตผูฟองคดียังไมทราบผลการพิจารณาอุทธรณ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหระงับการดําเนินการรับผูฟองคดี
เขารับราชการตํารวจ และใหผูถูกฟองคดีรับผูฟองคดีเขาเปนขาราชการตํารวจตามสิทธิทายาท
ของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่  
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   หลักเกณฑการบรรจุทายาทของขาราชการตํารวจที่ เสียชีวิตเนื่องจาก 
การปฏิบัติหนาที่ใหเปนขาราชการตํารวจนั้นไมไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑๙ แตโดยที่ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ 
ถือไดวาอุทิศตนเพ่ือราชการโดยแท จึงมีการกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
การบรรจุทายาทขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตไวในหนังสือกองกําลังพล กรมตํารวจ ลงวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๓๐ โดยถือเปนแนวทางปฏิบัติของกรมตํารวจเรื่อยมา  ทั้งน้ี หลักเกณฑหรือ

                                                        
 ๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 มาตรา ๔๑ ผูที่จะไดรับการคัดเลือกหรือผูที่จะสอบแขงขันเปนขาราชการตํารวจตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังน้ี 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
          มาตรา ๔๓ ให ก.ตร. มีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและ 
การสอบแขงขันขาราชการตํารวจ  
 มาตรา ๔๔ การคัดเลือกหรือการสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนขาราชการตํารวจ ใหอธิบดีหรือผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีเปนผูดําเนินการ 
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แนวทางปฏิบัติตามหนังสือดังกลาวไดใชปฏิบัติกับทายาทของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิต
เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่โดยมิไดมีขอจํากัดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ในกรณีใดโดยเฉพาะ  
ดังน้ัน ทายาทของผูน้ันยอมไดรับสิทธิในการขอเขารับราชการตํารวจตามหลักเกณฑหรือ
แนวทางปฏิบัติดังกลาว อีกทั้งหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติดังกลาวมิไดมีเง่ือนไขวาทายาท
จะตองมีอายุครบ ๑๘ ป ในขณะที่ขาราชการตํารวจผู น้ันเสียชีวิตหรือตองยื่นคํารองขอ 
เขารับราชการตํารวจภายในระยะเวลาใด หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติดังกลาวจึงยังมีผล
ผูกพันผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี  ดังน้ัน ไมวาทายาทของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตในขณะ
ปฏิบัติหนาที่จะมีอายุเทาใดในขณะที่ขาราชการตํารวจผูน้ันเสียชีวิต ทายาทของขาราชการ
ตํารวจผูน้ันก็ยอมมีสิทธิขอเขารับราชการเม่ือมีอายุครบ ๑๘ ป และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวน 
ที่สามารถเขารับราชการตํารวจได เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา บิดาของผูฟองคดีเสียชีวิตเนื่องจาก
ประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหนาที่เปนสายตรวจ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิยื่นคําขอเพ่ือบรรจุ 
เขารับราชการตํารวจเม่ือผูฟองคดีมีอายุ ๑๘ ป และมีคุณสมบัติทั่วไปอยูในหลักเกณฑที่จะ 
เขารับราชการตํารวจได  อีกทั้งเม่ือบิดาของผูฟองคดีเสียชีวิตและผูฟองคดีทราบวาเปนผูมีสิทธิ
จะไดรับการพิจารณาใหเขารับราชการตํารวจตามหลักเกณฑดังกลาว ผูฟองคดีก็ไดศึกษา 
เลาเรียนเพ่ือใหมีคุณสมบัติครบถวนในการเขารับราชการตํารวจตามที่ผูถูกฟองคดีกําหนดไว  
จึงเปนความเชื่อโดยสุจริตของผูฟองคดีในความคงอยูและความแนนอนของหลักเกณฑ 
หรือแนวทางปฏิบัติที่ผูถูกฟองคดีกําหนดขึ้นเอง การที่ผูถูกฟองคดีกําหนดหลักเกณฑใหม 
ตามหนังสือ ที่ ๐๐๐๖.๓๓/ว ๙๖๗๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ใหเปลี่ยนไปจากเดิม  
โดยมีผลกระทบตอสิทธิของผูฟองคดี ทําใหผูฟองคดีหมดสิทธิที่จะไดรับการบรรจุเพ่ือเขารับ
ราชการตํารวจ ยอมไมเปนธรรมแกผูฟองคดี แมผูถูกฟองคดีจะมีอํานาจในการกําหนด
หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาวใหแตกตางไปจากเดิม แตผูถูกฟองคดีตอง
คํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผูฟองคดีผูรับประโยชนจากความคงอยูของหลักเกณฑหรือ
แนวทางปฏิบัติน้ันดวย และหลักเกณฑใหมน้ันยอมมีผลบังคับใชกับกรณีที่เกิดขึ้นนับแตวันที่
หลักเกณฑดังกลาวมีผลใชบังคับ แตไมอาจนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชบังคับยอนหลัง 
เฉพาะกับกรณีน้ีได แมวาผูถูกฟองคดีจะอางถึงปญหาวิกฤตการณดานการเงินและการคลัง 
ของประเทศ มาเปนเหตุผลของการปรับหลักเกณฑเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปมาตรการ
กําหนดขนาดกําลังคนภาครัฐและปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ แตหลักเกณฑเดิมที่ผูถูกฟองคดี
กําหนดขึ้นน้ันมีผลใชเฉพาะกับทายาทของขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่เทาน้ัน จึงไมกอผลกระทบตอมาตรการกําหนดขนาดกําลังพลภาครัฐและการปรับ 
ขนาดกําลังพลภาครัฐมากนัก เม่ือคํานึงถึงความเปนธรรมแกผูฟองคดีแลวกรณีไมควรนํามาใช
เปนขออางในการไมบรรจุผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหระงับ 
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การดําเนินการพิจารณาบรรจุผูฟองคดีเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ จึงเปนคําสั่ง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ใหระงับการดําเนินการ
พิจารณาบรรจุผูฟองคดีเขา รับราชการตํารวจนับแตวันออกคํา ส่ัง  ทั้ง น้ี มีขอสังเกต 
เก่ียวกับแนวทางหรือวิธีดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีดําเนินการ
พิจารณาคํารองของผูฟองคดีใหมตามหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบรรจุทายาท
ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ ตามหนังสือ กองกําลังพล ลงวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๓๐ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๔/๒๕๕๖)  
 

๓. การยาย การโอน และการสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ 
 

 ๓.๑ การยายกรณีปกติ 
 

  การพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา ๕๙ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
เปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะตองใชดุลพินิจโดยชอบ  
ตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา การที่ผูมีอํานาจพิจารณากําหนดองคประกอบการใหคะแนน
ประกอบการพิจารณายายขาราชการครูก็เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจ 
ใหเกิดความชัดเจน ความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดงาย ประกอบกับเปนแนวทาง 
ที่ใชบังคับตอผูย่ืนคําขอยายทุกราย  ดังน้ัน การออกคําสั่งยายขาราชการครูผูย่ืนคําขอ
โดยนํากรอบหรือแนวทางดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวยแลว จึงเปนการใชดุลพินิจ
โดยชอบ 
  สรุปขอเท็จจริง  
  ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานอีหนา 
(รัฐประชานุกูล) ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดอนุมัติการดําเนินการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๘ ปรากฏวามีผูยื่นคํารองขอยายไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสมปอยพิทยาคม ตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล จังหวัด 
ศรีสะเกษ จํานวน ๓ ราย ไดแก ผูฟองคดี ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 
ก่ิงอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) และผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
หวายคําวิทยา อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
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ไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการยายขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดประชุม
พิจารณาโดยพิจารณาใหคะแนนผูยื่นคําขอยายตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ 
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ในขอ ๑ ถึง ขอ ๘ สวนขอ ๙ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูพิจารณา 
ใหคะแนน สรุปผลการใหคะแนนรวมจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ได ๗๗ คะแนน ผูฟองคดีได ๗๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม  
๑๐๐ คะแนน  ตอมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ไดนําผลการพิจารณา
ดังกลาวเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาอนุมัติใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนสมปอยพิทยาคม ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) จึงมีคําสั่งลงวันที่  
๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ แตงตั้งยายผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสมปอยพิทยาคม ผูฟองคดีเห็นวาการใหคะแนนในขอ ๘ เก่ียวกับเหตุผลในการขอยาย 
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ได ๕ คะแนน แตผูฟองคดีไดเพียง ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
ทั้งที่ ระบุ เหตุผลในการขอยายเหมือนกันวาขอยายอยู รวมกับคูสมรส /กลับภูมิลําเนา  
การใหคะแนนขอ ๘ แกผูฟองคดีนอยกวาจึงไมเปนธรรม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหแกไขผลการใหคะแนนขอ ๘ ใหเปนไปตามหลักฐานและเหตุผล 
การขอยาย แลวรวมคะแนนใหมทั้งหมด หากผลคะแนนรวมเปนประการใด ใหตัดสิน 
ผลการพิจารณาการยายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามลําดับคะแนนที่ได และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ยกเลิกมติใหความเห็นชอบในการยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสวนของการพิจารณาการยายผูบริหารไปดํารงตําแหนงที่โรงเรียนสมปอยพิทยาคมและ 
สวนของโรงเรียนอ่ืนๆ ที่มีผลเก่ียวเนื่องกัน และขอใหเพิกถอนคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เร่ือง ยายและแตงตั้งขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และใหผูถูกฟองคดีที่ ๓ ออกคําส่ังใหมตามผลการใหคะแนนและ 
ผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอเท็จจริงรับฟงไดวา มีผูยื่นคํารองขอยายไปดํารงตําแหนงผู อํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนสมปอยพิทยาคม จํานวน ๓ ราย รวมผูฟองคดี โดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ไดประชุมและพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ 



 
 
๑๕๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงไดกําหนดองคประกอบการใหคะแนนเพื่อประกอบการพิจารณายาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ไว โดยหลักเกณฑในขอ ๘. เหตุผลการขอยาย (๑) กรณี
ขอยายอยูรวมกับคูสมรส/กลับภูมิลําเนา ๕ คะแนน (๒) ดูแลบิดามารดา/ผูมีอุปการะคุณ  
๔ คะแนน (๓) รักษาสุขภาพ ๓ คะแนน (๔) อ่ืนๆ ๒ คะแนน ซ่ึงผูฟองคดีและผูถูกฟองคดีที่ ๔ 
ระบุเหตุผลในคําขอยายเพ่ืออยูรวมกับคูสมรส/กลับภูมิลําเนาตามขอ ๘ (๑) ตามขอเท็จจริง  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ และคูสมรสมีภูมิลําเนาอยูที่ตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล จังหวัด 
ศรีสะเกษ แตดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ก่ิงอําเภอศิลาลาด จังหวัด 
ศรีสะเกษ ตองเดินทางจากภูมิลําเนาไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนดังกลาวเปนระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร 
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตองเดินทางไปปฏิบัติราชการดวยระยะทาง 
๔๐ กิโลเมตร และอยูตางอําเภอกับคูสมรส จึงให ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน สวน 
ผูฟองคดีและคูสมรสมีภูมิลําเนาอยูที่ตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานอีหนา (รัฐประชานุกูล) ตําบลบัวหุง อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นวา เปนการยายขอยายซ่ึงอยูในทองที่อําเภอเดียวกัน 
จึงใหผูฟองคดี ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 
ขอ ๘ (๔) เม่ือรวมการใหคะแนนของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และของผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดคะแนนรวม ๗๗ คะแนน ผูฟองคดีไดคะแนนรวม ๗๖ คะแนน จากคะแนน
รวมเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ซ่ึงการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไปดํารงตําแหนง
ในหนวยงานทางการศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา ๕๙๑๐ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน  

                                                        
 ๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๕๙ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอื่น
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขตพื้นที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาของผูประสงคยายและ
ผูรับยายแลวแตกรณี เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการผูน้ันตอไป 
 การยายผูบริหารของหนวยงานการศึกษาในระหวางสวนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีการประสานงาน
ระหวาง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่จะรับยายพิจารณาอนุมัติแลว ใหผูมีอํานาจตาม 
มาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งตามน้ัน สําหรับการยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูส่ังยาย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.  
 การยายขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แตถาเปนการยายไปบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงซ่ึง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด จะกระทําได
เม่ือ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงแลว 
 หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๘๗                             
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หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ และคําส่ัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ที่ ๓๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘  
ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกําหนด
องคประกอบการใหคะแนนเพื่อประกอบการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(กรณีปกติ) ภายในเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได กําหนดนิยาม 
ในการพิจารณาองคประกอบการใหคะแนนขอ ๘ (๑) วา ถาผูขอยายอยูในอําเภอเดียวกับคูสมรส 
อยูแลวไมถือเปนเหตุผลในขอน้ี ถามีการยายขามอําเภอหรือขามเขต จึงเปนเหตุผลวา 
เพ่ืออยูรวมคูสมรสได และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นวากรณีของผูฟองคดีเปนการยายกลับ
ภูมิลําเนาหรืออยูรวมกับคูสมรสในทองที่ อําเภอเดียวกันไมเขาเกณฑตามขอ ๘ (๑)  
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงกําหนดใหคะแนนผูฟองคดี ๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
ตางกับผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ซ่ึงการกําหนดนิยามในการ
พิจารณาองคประกอบการใหคะแนนขอ ๘ (๑) ดังกลาว ถือเปนการกําหนดกรอบหรือแนว
ทางการใชดุลพินิจในการวินิจฉัยยายขาราชการตามคําขอเพ่ือใหเกิดความชัดเจน ความโปรงใส 
และสามารถใหตรวจสอบไดงาย หลักเกณฑดังกลาวมีเหตุมีผลรองรับในการใหขาราชการยาย
เพ่ืออยูรวมกับคูสมรส ซ่ึงจะตองใหโอกาสผูที่ตองมีความจําเปนกวาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 
และเปนกรณีใชบังคับตอผูยื่นคําขอยายทุกราย ประกอบกับการพิจารณายายขาราชการ 
ในสังกัดเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่จะตองใชดุลพินิจโดยชอบ เม่ือคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ อาศัยกรอบหรือแนวทางดังกลาวในการพิจารณามีมติยายผูถูกฟองคดีที่ ๔ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งยายตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองฯ โดยไมปรากฏขอเท็จจริง 
วาเปนการใชดุลพินิจโดยไมชอบแตอยางใด คําส่ังยายพิพาทจึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษา 
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๗) 
 

 ๓.๒ การยายเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
 

  กรณีขาราชการครูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามีปญหาในการบริหารงาน
และมีปญหาเก่ียวกับการใชจายเงินงบประมาณจนถูกผูใตบังคับบัญชารองเรียน 
การปฏิบัติหนาที่และมีพฤติกรรมขมขู ผู ใตบังคับบัญชา  เปนกรณีที่ เ กิดปญหา 
ในหนวยงานการศึกษาที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ  ยอมถือวามีความ
จําเปนตองยายเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวอันเปนการยายเพ่ือประโยชนของ 
ทางราชการได   ทั้งน้ี คําสั่งยายบุคคลดังกลาวใหไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับ
ตําแหนงเดิม ไดรับเงินเดือนในอันดับและข้ันเดิมน้ัน ไมอาจถือวาเปนการยาย 



 
 
๑๕๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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โดยไมสุจริตหรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมหรือเปนการใชดุลพินิจ 
โดยมิชอบ ทั้งการออกคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ในทองที่ซึ่งอยูภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
กับทองที่เดิมยังไมเพียงพอที่จะรับฟงวาเปนการสรางภาระเกินสมควร  
  สรุปขอเท็จจริง 
  ขณะท่ีผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําส่ังใหผูฟองคดี 
ไปปฏิบัติราชการชั่วคราวที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งแตวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เน่ืองจากมีการรองเรียนเร่ืองการปฏิบัติหนาที่
ของผูฟองคดี และไดมีคําสั่งลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ใหผูฟองคดีไปรักษาการในตําแหนง
ผู อํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนก่ิงอําเภอดอนจาน  ตอมา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะดําเนินการสับเปลี่ยนหนาที่ยายขาราชการครูผูดํารง
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และการแตงตั้งหรือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการที่ผานการคัดเลือก
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
เร่ืองดังกลาว คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว  เห็นวา เพ่ือแกไขปญหาการบริหารจัดการ
หนวยงานในภาพรวมของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา กอนที่จะเรียกผูขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาที่วาง จึงมีมติเห็นชอบใหปรับ/ยายขาราชการครูจํานวน ๓๒ ราย รวมผูฟองคดีดวย 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นชอบ จึงเสนอ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณา ซ่ึง อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีมติเห็นชอบใหยายผูฟองคดี 
ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอําเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีคําส่ังลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ยายผูฟองคดีไปดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนดังกลาว ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ัง  
แตไมทราบผลการพิจารณาอุทธรณ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให 
เพิกถอนคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และ 
ใหผูฟองคดีกลับไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
กมลาไสยตามเดิม 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๘๙                             

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ขอ ๒๑๑ ของหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ กําหนดวา 
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๓ กรณี  คือ การยายกรณีปกติ การยาย
กรณีพิเศษ และการยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการ ซ่ึงการยายกรณีหลังนั้นแยกได  
๒ กรณี  คือ การยายเพ่ือแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา และการยายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และในขอ ๕.๓๑๒ ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณากรณีการยาย
เพ่ือประโยชนของทางราชการ โดยการยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงาน
การศึกษาในขอ ๕.๓.๑ น้ัน  ไดแก กรณีที่เกิดปญหาในหนวยงานการศึกษาที่สงผลกระทบตอ
การบริหารจัดการ และมีความจําเปนตองยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปน
การแกปญหานั้น การพิจารณายายใหคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชนของทางราชการ และ 
ความเปนธรรมแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ขณะที่

                                                        
๑๑-๑๒ หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 

๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ 
 ขอ ๒ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๓ กรณี  ดังน้ี 
  ๒.๑ การยายกรณีปกติ ไดแก  
   ๒.๑.๑ การยายเพื่ออยูรวมกับคูสมรส  
   ๒.๑.๒ การยายเพื่อดูแลบิดามารดา  
   ๒.๑.๓ การยายกลับภูมิลําเนา 
  ๒.๒ การยายกรณีพิเศษ ไดแก  
   ๒.๒.๑ การยายติดตามคูสมรส  
   ๒.๒.๒ การยายเน่ืองจากเจ็บปวยรายแรง  
   ๒.๒.๓ การยายเน่ืองจากถูกคุกคามตอชีวิต  
   ๒.๒.๔ การยายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรสซ่ึงเจ็บปวยรายแรง 
  ๒.๓ การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ ไดแก  
   ๒.๓.๑ การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา  
   ๒.๓.๒ การยายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ขอ ๕ หลักเกณฑการพิจารณา 

ฯลฯ   ฯลฯ 
  ๕.๓ การยายกรณีเพื่อประโยชนของทางราชการ 
   ๕.๓.๑ การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา 
   กรณีที่เกิดปญหาในหนวยงานการศึกษา ที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ และมีความจําเปนตอง
ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนการแกปญหาน้ัน การพิจารณายายใหคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชน
ของทางราชการ และความเปนธรรม แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ผูฟองคดีมีกรณีถูกรองเรียนจากผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดี
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูฟองคดีในหลายกรณี โดยเปนกรณีเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ
และพฤติกรรมบริหารแบบขมขูผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงทําใหผูใตบังคับบัญชาขาดขวัญกําลังใจและ
มีผลกระทบตอระบบการปฏิบัติงานที่จะบรรลุจุดมุงหมายตามนโยบาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัด
ใหมีการหารือเพ่ือแกไขปญหาระหวางผูฟองคดีและผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดีในเรื่อง 
ที่มีการรองเรียน แตไมสามารถหาขอยุติได จึงเปนกรณีที่เกิดปญหาในหนวยงานการศึกษา 
ที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ และถือไดวามีความจําเปนตองยายและแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเปนการแกปญหา ทั้งการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังยายและแตงตั้ง 
ผูฟองคดีตามมติของ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนคําส่ังยายผูฟองคดี 
ใหไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงที่ผูฟองคดีดํารงอยูเดิม โดยผูฟองคดียังคง
ไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นเดิม ยังไมอาจจะถือไดวาเปนการกระทําโดยไมสุจริต หรือมี
ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ และคําส่ังให 
ผูฟองคดีไปปฏิบัติหนาที่ที่ก่ิงอําเภอดอนจานซ่ึงอยูภายเขตในจังหวัดกาฬสินธุเชนเดียวกันกับ
อําเภอกมลาไสย ยังไมเพียงพอที่จะรับฟงวาเปนการสรางภาระใหเกิดกับผูฟองคดีเกินสมควร  
จึงไมใชการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๖/๒๕๕๗) 
 

๔. การบรรจุและแตงตั้งกลับเขารับราชการ 
 

 ๔.๑  การพิจารณาบรรจุแตงตั้งบุคคลกลับเขารับราชการกรณีผู ย่ืนคําขอ 
มีผลประเมินความสามารถในการทํางานและพฤติกรรมการทํางานโดยเฉลี่ยต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน 
 

  การพิจารณาสั่งบรรจุบุคคลกลับเขารับราชการเปนดุลพินิจของผูมีอํานาจ
บรรจุแตงตั้งที่จะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการที่จะไดรับจากการ
รับผู น้ันกลับเขารับราชการ  ประกอบกับนโยบายของทางราชการและภาระ 
ดานงบประมาณ รวมทั้งจะตองนําขอมูลเก่ียวกับประวัติการรับราชการและการทํางาน 
ในอดีตมาประกอบการพิจารณาดวย  แมวาผู ย่ืนคําขอจะมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครบถวนตามกฎหมายและระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด ก็มิไดหมายความวาผูมีอํานาจจะตองสั่งรับบุคคลผูน้ันกลับเขารับราชการ 
ในทุกกรณี  



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๙๑                              

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเคยรับราชการ ตําแหนงนักวิชาการแรงงาน ๗ว สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผูฟองคดีปวยเปนโรคกลามเนื้ออักเสบ ปวดไหลซาย ตองเขารับการรักษา 
ทํากายภาพบําบัดที่ โรงพยาบาล  และเนื่องจากอาการปวยของผูฟองคดีจําเปนตอง 
เขารักษาตัวอยางตอเน่ือง ผูฟองคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ขอลาออก 
จากราชการตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ตอแรงงานจังหวัดนครนายก ผูวาราชการจังหวัด 
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙ แจงการลาออกของผูฟองคดีใหปลัดกระทรวงแรงงาน 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณา  ตอมา ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ขอยกเลิก
หนังสือขอลาออกจากราชการ เ น่ืองจากอาการปวยดีขึ้นและสามารถจะปฏิบัติงานได 
โดยมีหลักฐานการรับรองของแพทยผูตรวจรักษา  หลังจากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําส่ังลงวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตใหผูฟองคดีลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙  
ผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ขอกลับเขารับราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ขอความเปนธรรม 
ในการยกเลิกหนังสือขอลาออกและขอกลับเขารับราชการ สํานักบริหารกลาง กลุมงานพัฒนา
องคกรและระบบงานไดมีหนังสือขอความรวมมือผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีใหความเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะพฤติกรรมการทํางานของผูฟองคดี เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
การบรรจุกลับเขารับราชการในตําแหนงระดับ ๘ ลงมา ตามมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบขอ ๒ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ .  
ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ปรากฏวา ผูฟองคดีไดคะแนนประเมินบุคคล
ดานความสามารถในการทํางานและพฤติกรรมการทํางานโดยเฉลี่ยรอยละ ๕๓.๓๓ อันเปน
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจงวา 
ผูฟองคดีไมผานการพิจารณาใหบรรจุกลับเขารับราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาแลวมีคําสั่งใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว และใหดําเนินการรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
ในตําแหนงและหนาที่เดิม 



 
 
๑๕๙๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของผูฟองคดีเปนการยื่นหนังสือขอลาออก
จากราชการลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตามขอ ๓ วรรคสอง๑๓ ของระเบียบ ก.พ. วาดวย 
การลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
และแตงตั้งใหเปนขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๗ ลงมา ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓)๑๔ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๕๒  
วรรคหนึ่ง (๖)๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมไดพิจารณา 
สั่งอนุญาตหรือยับยั้งการลาออกจากราชการของผูฟองคดี  ดังน้ัน การลาออกจากราชการของ 
ผูฟองคดีจึงมีผลตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ อันเปนวันที่ผูฟองคดีขอลาออกจากราชการ 
ตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสาม๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ทําใหผูฟองคดี

                                                        
๑๓ ระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 ขอ ๓  ฯลฯ   ฯลฯ 
 การยื่นลาออกจากราชการ นอกจากกรณีลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง 
ตามมาตรา ๑๑๓ วรรคส่ี ใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 มาตรา ๒๑ ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๑๕-๑๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
 มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
ใหดําเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แลวแตกรณี และใหผูมีอํานาจดังตอไปน้ีเปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมา ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากอธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๑๓ นอกจากกรณีตามวรรคส่ี ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหยื่น
หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ เปนผูพิจารณาอนุญาต 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ถาผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหน่ึงและไมไดยับยั้งการอนุญาต 
ใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกน้ันมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๙๓                             

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตองพนจากการเปนขาราชการนับตั้งแตวันดังกลาว แมผูฟองคดีจะมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ ขอยกเลิกหนังสือขอลาออกจากราชการตอผูวาราชการแตก็ไมมีผล เน่ืองจาก
เปนการยื่นภายหลังการลาออกจากราชการของผูฟองคดีมีผลตามกฎหมายแลว สวนการที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อนุญาตใหผูฟองคดีลาออกจากราชการ
ตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ น้ัน กรณีเปนเพียงการมีหนังสือแจงวันออกจากราชการให 
ผูฟองคดีทราบเพ่ือเปนหลักฐานยืนยันการลาออกและแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ 
ตามขอ ๖๑๗ ของระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญฯ  
ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่อนุญาตใหผูฟองคดีลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๔๙ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  
  สวนกรณีที่ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ขอบรรจุกลับ 
เขารับราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน สํานักบริหารกลาง  
กลุมพัฒนาองคกรและระบบงาน แตปรากฏวาในการพิจารณาคําขอบรรจุกลับเขารับราชการ 
ผูฟองคดีไดคะแนนประเมินบุคคลโดยเฉลี่ยรอยละ ๕๓.๓๓ อันเปนคะแนนเฉลี่ยที่ต่ํากวาเกณฑ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงแจงวาผูฟองคดีไมผานการพิจารณาใหบรรจุกลับเขารับราชการ น้ัน  
การพิจารณาสั่งบรรจุบุคคลกลับเขารับราชการจะตองพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนของ 
ทางราชการที่จะไดรับจากการรับผูน้ันกลับเขารับราชการ ประกอบกับนโยบายของทางราชการ
ที่ตองการลดขนาดกําลังคนภาครัฐและภาระดานงบประมาณ รวมทั้งจะตองนําขอมูลเก่ียวกับ
ประวัติการรับราชการและการทํางานในอดีตมาประกอบการพิจารณาดวย แมวาผูฟองคดีจะมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครบถวนตามกฎหมายและระเบียบที่ 
ทางราชการกําหนด และไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนง 
ที่ผูฟองคดีขอกลับเขารับราชการ อันจะเปนเหตุใหไมอาจรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการได 
ก็ตาม แตมิไดหมายความวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ จะตองสั่งรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
ในทุกกรณี แตเปนดุลพินิจของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
รวมถึงนโยบายของทางราชการ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดพิจารณาเรื่องที่ผูฟองคดีขอบรรจุกลับ
เขารับราชการโดยไดนําขอมูลเก่ียวกับประวัติการรับราชการและการทํางานของผูฟองคดี 

                                                        
 ๑๗ ระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 ขอ ๖ ในกรณีที่ผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เน่ืองจากผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมิได
มีคําส่ังอนุญาตใหลาออกและมิไดมีคําส่ังยับยั้งการอนุญาตใหลาออกกอนวันขอลาออก หรือเน่ืองจากครบกําหนดเวลายับยั้ง 
การอนุญาตใหลาออก ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีหนังสือแจงวันออกจากราชการใหผูขอลาออกทราบภายใน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่ผูน้ันออกจากราชการ และแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบดวย 



 
 
๑๕๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในอดีตตามผลการประเมินบุคคลของผูอํานวยการกลุมสนับสนุนเครือขายและประสานภูมิภาค 
ผูอํานวยการกลุมงานเลขานุการสภาที่ปรึกษาแรงงาน และแรงงานจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเคยเปน
ผูบังคับบัญชาของผูฟองคดี ที่ผูฟองคดีไดคะแนนจากการประเมินความสามารถในการทํางาน
และพฤติกรรมการทํางานโดยเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงเปนการตรวจสอบ
ประวัติและรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการทํางานที่ผานมาของผูฟองคดีตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในขอ ๒ ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 
ที่กําหนดใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตรวจสอบเอกสารคําขอกลับเขารับราชการ ประวัติการรับราชการ
และการทํางานทุกแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
เพ่ือใหไดรายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา และแมผูฟองคดีจะมี
ใบรับรองแพทยยืนยันวาอาการปวยของผูฟองคดีดีขึ้นสามารถปฏิบัติงานได แตก็ไมได
หมายความวาจะทํางานไดตามปกติและมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ไมรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการและ 
คําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยกอุทธรณ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  ทั้งนี้ 
ตามนัยมาตรา ๕๒ และมาตรา ๖๕๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓ แลว  
  อน่ึงการพิจารณาสั่งไม รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการถึงแมจะเปนคําสั่ง 
ทางปกครองที่กระทบสิทธิของผูฟองคดี แตบทบัญญัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)๑๙  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙๒๐ มิให

                                                        
 ๑๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
 มาตรา ๖๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใชเปนกรณีออกจากราชการในระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการจะรับผูน้ันเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตาม 
มาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดได 
 ๑๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   
 มาตรา ๓๐  ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะได
ทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปน้ี เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒๐ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๙๕                             

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นํามาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับการออกคําส่ังบรรจุแตงตั้ง  ดังนั้น การพิจารณาสั่ง 
ไมบรรจุผูฟองคดีกลับเขารับราชการจึงไดรับยกเวนไมตองใหโอกาสผูฟองคดีไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา  
๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๑๙๙/๒๕๕๖) 
 

๕. การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

 ๕.๑ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการโดยใชดุลพินิจที่ไมชอบ 
 

   การพิจารณาไมเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการรัฐสภาโดยอางพฤติกรรมที่ใช
เปนเหตุผลประกอบการพิจารณาไมเลื่อนข้ันเงินเดือน จะตองมีขอเท็จจริงที่สนับสนุน
เหตุผลที่ใชอางในการพิจารณา และขออางดังกลาวจะตองมีนํ้าหนักและเหตุผล 
เพียงพอที่จะฟงไดวาขาราชการผู น้ันมีพฤติกรรมเชนวาน้ัน  นอกจากนี้ การอาง
ขอเท็จจริงอ่ืนที่ไมปรากฏในความเห็นการประเมินของผูประเมินยอมไมสามารถ 
รับฟงได หาไมแลวการพิจารณาเลื่อนหรือไมเลื่อนข้ันเงินเดือนดังกลาวยอมเปนการ 
ใชดุลพินิจออกคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนขาราชการรัฐสภา ตําแหนงเจาหนาที่สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๗ ว 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เม่ือคร้ังที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘) ผูอํานวยการกลุมงานคุมครอง
สิทธิมนุษยชน  ๓  ผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีซ่ึงเปนผูประเมินชั้นตนไดประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูฟองคดี และมีความเห็นวาควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น  
แตผูอํานวยการสํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในฐานะผูประเมินเหนือขึ้นไป 

                                                                                                                                                               
 ใหคําส่ังทางปกครองในกรณีดังตอไปน้ี เปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) 
 (๑) การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การส่ังพักงาน หรือส่ังใหออกจากงานไวกอน หรือใหพนจาก
ตําแหนง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหคําส่ังทางปกครองใน
บางกรณี ซ่ึงโดยสภาพไมสามารถแจงหรือไมสมควรแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริงหรือใหคูกรณีโตแยงกอนการทําคําส่ัง 
ทางปกครอง เปนคําส่ังทางปกครองที่เจาหนาที่ไมตองแจงใหคูกรณีทราบขอเท็จจริงหรือโตแยงกอนการทําคําส่ังทางปกครอง 
ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดใหการกําหนด
คําส่ังทางปกครองดังกลาวตองกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี 



 
 
๑๕๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มีความเห็นวา ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ไดต่ํากวามาตรฐานตําแหนงที่ตนเองปฏิบัติ จึงไมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปใหผูฟองคดี เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงเปนผูประเมินเหนือขึ้นไปอีกชั้นหน่ึงมีความเห็นดวยกับการประเมินของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอมา ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยมีผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนประธาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเสนอ
รายช่ือขาราชการในสํานักผูสมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีผูฟองคดีเปนผูที่ไมไดรับ 
การพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียง ๑ ราย  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําส่ังสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๙๑/๒๕๔๘ เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ 
คร้ังที่ ๒ ใหแกขาราชการในสังกัดโดยไมปรากฏชื่อผูฟองคดีเปนผูไดเลื่อนขั้นเงินเดือนและมิได
แจงใหผูฟองคดีทราบโดยตรงวาเปนผูไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผูฟองคดีจึงมีหนังสือ 
รองทุกขคําสั่งดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณา 
เรื่องรองทุกขแลวเห็นวา กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๙ และขอ ๗ 
กําหนดใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละคร้ังนั้น ผูที่จะไดรับการเล่ือนจะตองปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนา 
แกราชการ ซ่ึงสําหรับรายผูฟองคดีน้ันการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนยังไมสมควรที่จะไดรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนในคร้ังที่ ๒ จึงมีมติใหยกคํารองทุกขของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี ยกเลิกมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ยกคํารองทุกข
ของผูฟองคดี และใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการระดับ ๘ ลงมาประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ คร้ังที่ ๒ ใหม โดยเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ใหผูฟองคดีอยางถูกตองและเปนธรรม 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   หลักเกณฑและวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการรัฐสภาสามัญ  
ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับกฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔  

                                                        
 ๒๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 มาตรา ๓๖ การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติใหส่ังเลื่อนไดปละหน่ึงข้ัน และเลื่อนไดไมเกิน
ข้ันสูงของระดับที่ผูน้ันไดรับเงินเดือนอยู โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่ไดปฏิบัติมา การรักษาวินัย ตลอดจน
ความสามารถ ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ร. 

    ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๙๗                             

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอ ๔๒๒ และขอ ๙ วรรคหนึ่ง๒๓ ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงขอกลาวอางของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่อาง
เหตุผลในเรื่องของพฤติกรรมของผูฟองคดีที่สงผลใหไมสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดีได 
สามารถพิจารณาไดดังน้ี 
   ประเด็นที่อางวาผูฟองคดีไมไดปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความสามารถและอุตสาหะ
โดยเฉพาะงานในความรับผิดชอบโดยตรงในหนาที่ผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ประสานงานกรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ มักขาดการประชุม น้ัน ปรากฏขอเท็จจริงวา การไมได 
เขาประชุมในครั้งแรกเปนการประชุมในชวงเวลาการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร้ังที่ ๑ จึงไมอาจ
นํามาพิจารณาได และในการไมไดเขาประชุมในครั้งที่สองและครั้งที่สามผูฟองคดีไมไดเขารวม
ประชุมโดยมีหลักฐานการลาปวยและใบรับรองแพทย และไปราชการตางจังหวัดตามลําดับ  
จึงไมอาจถือวาผูฟองคดีขาดประชุมโดยไมมีเหตุผล  นอกจากนั้น เม่ือพิจารณารายงาน 
การประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๔๘ ปรากฏวาที่ประชุมไดมีการพิจารณาถึงเรื่องการไมเขารวมประชุม
ของเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการซ่ึงขาดประชุมโดยไมทราบเหตุผล แตในคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน
คร้ังที่ ๒ ปรากฏวาเลขานุการยังคงไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ในขณะท่ีผูฟองคดีไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 
จึงเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางเรื่องการขาดประชุมของผูฟองคดีเปนขออางที่ไมตรง 
กับขอเท็จจริง เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับการขาดประชุมของผูฟองคดีแลวพบวา 
เหตุที่ผูฟองคดีไมได เขารวมประชุมเปนเหตุผลที่ รับฟงได  และการที่ผูฟองคดีไมได 
เขารวมประชุมก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวากอใหเกิดความเสียหายอยางชัดเจนแตอยางใด 
   ประเด็นที่อางวาผูฟองคดีขาดความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองสังเกตจากการ 
ไมเอาใจใสในหนาที่ และไมเขารวมกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาที่สํานักงานดําเนินการนั้น 
ขอเท็จจริงปรากฏวาการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติที่ จัดขึ้น ๒ คร้ัง โดยครั้งที่ ๑ ผูฟองคดีไมไดเขารวมเนื่องจากไดรับอนุญาตจาก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหไปชวยราชการ และครั้งที่ ๒ ผูฟองคดีไมไดเขารวมเนื่องจากไดรับอนุมัติ 
 

                                                        
๒๒-๒๓ กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๔ ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของขาราชการรัฐสภาสามัญปละสองคร้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ร. กําหนด 
ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญตามขอ ๗ และขอ ๘ ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนหรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๔ มาเปนหลักในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร้ังที่หน่ึง และคร้ังที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษา
วินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผูน้ัน แลวรายงานผลการพิจารณาน้ันพรอม
ดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือน 
    ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๕๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหเดินทางไปปจฉิมนิเทศ และสวนที่อางวาผูฟองคดีทําหนังสืออุทธรณ 
ถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยใชคําวา “เรียน” ซ่ึงไมถูกตองตามระเบียบ 
งานสารบรรณ แสดงถึงการขาดความกระตือรือรน น้ัน ขออางดังกลาวไมมีนํ้าหนักและเหตุผล
เพียงพอที่จะฟงไดวาผูฟองคดีขาดความกระตือรือรนที่ถึงขนาดที่ไมสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ประเด็นที่อางวาผูฟองคดีมักจะไมอยูปฏิบัติงานในสํานักงานโดยไมไดขออนุญาต
ผูบังคับบัญชาหรือแจงเพ่ือนรวมงานทราบ ทําใหการมอบหมายงานหรือการติดตอประสานงาน
เปนไปไดยาก เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน น้ัน ผูฟองคดีไดชี้แจงถึงลักษณะงานในหนาที่ 
ของตนวาสวนใหญเปนงานประชุมตองติดตอประสานงาน ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงในบันทึกสรุป 
ผลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีระบุวามีงานประชุมสัมมนาและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ มากกวา  
๒๐ คร้ัง จึงเปนขอโตแยงที่ มีเหตุผลรับฟงได ทั้งผูฟองคดีมีพยานหลักฐานการจัดงาน
ประชุมสัมมนาและเขารวมกิจกรรมตาง ๆ และการที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนใหคะแนน
ความสามารถดังกลาวก็มีนํ้าหนักใหเชื่อไดวาเปนการใชดุลพินิจโดยสุจริต เพราะเปนผูที่ 
อยูใกลชิดกับผูฟองคดีและจะตองรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพ 
การทํางานของตนเองดวย 
   ประเด็นที่อางวาผูฟองคดียังปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานตําแหนงที่ตนปฏิบัติน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดมีขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานชี้ใหเห็นวาผูฟองคดียังปฏิบัติงานต่ํากวา
มาตรฐานตําแหนงที่ปฏิบัติ  นอกจากนี้ ยังปรากฏขอเท็จจริงตามสรุปผลการปฏิบัติงานของ 
ผูฟองคดีระหวางวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผูฟองคดีประชุมคณะอนุกรรมการ
ชีวภาพและทรัพยสินทางปญญา ๕ คร้ัง จัดสัมมนา ๒ คร้ัง ทําหนังสือดานทรัพยากรชีวภาพ 
จํานวน ๑,๐๐๐ เลม เขาฝกอบรม ๒ หลักสูตรและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย คือ ชวยอนุกรรมการ
ดานตาง ๆ ขอกลาวอางของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมอาจรับฟงได 
   ประเด็นที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ อุทธรณวาการที่ผูฟองคดีนําสําเนา
คอลัมน ซี ๑๒ ของหนังสือพิมพไทยรัฐที่ลงขาวความขัดแยงในสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติไปแจกจายเผยแพรในที่ประชุมเปนการจงใจทําใหเกิดความเสียหายตอ
ชื่อเสียงและบอนทําลายความนาเชื่อถือ เปนการทําละเมิดตอสํานักงานและองคกรเปนการ
กระทําผิดวินัยน้ัน ขอเท็จจริงยังฟงไมไดวาผูฟองคดีทําผิดขอหามหรือขอปฏิบัติที่จะเปน
ความผิดวินัยตามตามที่กลาวอาง และในกรณีดังกลาวน้ีก็มิไดมีการดําเนินทางวินัยใด ๆ  
แกผูฟองคดีแตอยางใด ทั้งก็ไมปรากฏรายละเอียดทั้งขอเท็จจริงและเหตุผลในความเห็น 
การประเมินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณจึงไมอาจรับฟงได 
 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๕๙๙                             
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   เม่ือขอเท็จจริงที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยกขึ้นกลาวอางเพื่อมีคําส่ังไมเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหแกผูฟองคดีเปนขอเท็จจริงที่ไมตรงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวน ทั้งยังเปนขอกลาวอางที่
ไมมีนํ้าหนักและเหตุผลเพียงพอที่จะฟงไดวาผูฟองคดีเปนผูไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหแกผูฟองคดีตาม กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวมีคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ โดยไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี จึงเปนการใชดุลพินิจ
ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ สั่งยกคํารองทุกขของผูฟองคดี 
ก็เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน 
   พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เฉพาะในสวนที่สั่งไมเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหแกผูฟองคดี โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่มีคําสั่ง และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไปดําเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีใหมภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ 
ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๕๖) 
 

 ๕.๒ การใชระบบเปดในการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการทองถิ่น 
 

   การพิจารณาออกคําสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัด ผูบังคับบัญชาตองแจงใหขาราชการผูถูกประเมินไดทราบพรอมทั้งเหตุผล 
ที่ไมเลื่อนข้ันเงินเดือนกอนออกคําสั่ง  ทั้งน้ี เพื่อเปนการเปดโอกาสใหขาราชการ 
ผูถูกประเมินไดชี้แจง ใหความเห็น หรือขอคําปรึกษาเก่ียวกับการประเมิน ซึ่งจะทําให
เกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และกอใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได อันเปนไปตามเจตนารมณของการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ในระบบเปด  ดังน้ัน การที่ผูบังคับบัญชาออกคําสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนแกขาราชการ
โดยมิไดดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาว จึงเปนการดําเนินการที่ไมถูกตองตามรูปแบบ 
ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนด 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ๕ กองกิจการสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ฟองวา ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและ
เพ่ิมคาจางลูกจางประจํา คร้ังที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูอํานวยการกองกิจการ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ในฐานะผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูฟองคดีไดประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและมีความเห็นใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี 
๐.๕ ขั้น (ผลการประเมินรอยละ ๖๐ ถึง ๘๙) โดยมีความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการเลื่อนขั้น



 
 
๑๖๐๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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เงินเดือนวาผูฟองคดีตองไดรับการปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะ แตปลัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัดอุตรดิตถซ่ึงเปนผูประเมินเหนือชั้นขึ้นไป พิจารณาแลวระบุวามีความเห็นแตกตาง
จากผลการประเมินของผูบังคับบัญชาชั้นตน โดยไมใหเหตุผลใด ๆ เพ่ิมเติม และเม่ือมีการเสนอ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ซ่ึงเปนผูประเมินเหนือชั้นขึ้นไป 
อีกชั้นหนึ่ง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดมีความเห็นเปนอยางไร หรือมีเหตุผลใด ๆ  ตอมา คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและเพ่ิมคาจางลูกจางประจํา 
คร้ังที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการประชุมแลวมีมติใหงดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผูฟองคดี โดยอางวาผูฟองคดีละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร มาลงชื่อปฏิบัติ
ราชการแตไมอยูปฏิบัติราชการและออกไปนอกสํานักงานเปนประจํา ไมมีความตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยหมายเหตุในบัญชีรายละเอียดขาราชการผูไมสมควร
หรือไมสามารถเล่ือนขั้นเงินเดือนแนบทายคําส่ังดังกลาว ระบุวาผูฟองคดีมีผลการประเมิน 
ต่ํากวารอยละ ๖๐ ผูฟองคดีจึงรองทุกขตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจง
เหตุผลการงดเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (คร้ังที่ ๒) ใหเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหแกผูฟองคดี  
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดตองดําเนินตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยขอ ๒๐๒ กําหนดวา  
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา 
โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติ 
ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน 
การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ขอ ๒๐๓ กําหนดวา การเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ที่อยูในหลักเกณฑตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา วรรคสอง กําหนดวา ในกรณีที่ไมเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูน้ันทราบ 
พรอมทั้งเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนให ขอ ๒๒๐ กําหนดวา การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ใหดําเนินการตามขอ ๒๐๒ โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในหมวดนี้ และใหนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัดทุกตําแหนง ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกลาว ขอ ๒๙๘ กําหนดวา  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนาขาราชการ เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตน 
ใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล วรรคสอง กําหนดวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคํานึงถึงคุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับ
การเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยจัดทําการประเมินอยางนอยปละ ๒ คร้ัง  
และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินชี้แจง หรือขอคําปรึกษาดวย  ขอ ๓๐๒ กําหนดวา ใหมีการ
กําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน  
เชน แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน ทั้งน้ี ใหพิจารณา
จากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ หรือภารกิจหลักที่ไดมีการกําหนดไวตามที่ ก.จ.จ. 
กําหนดขึ้นดวย ขอ ๓๐๕ กําหนดวา ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน  ทั้งนี้ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน  
ในที่เปดเผยใหขาราชการไดทราบโดยทั่วกัน ขอ ๓๐๖ วรรคหนึ่ง กําหนดวา ใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือวัตถุประสงคในการพิจารณากลั่นกรองผล 
การประเมินใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมิน
กอนที่จะเสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมีองคประกอบตามที่
องคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควร เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว 
วรรคสอง กําหนดวา ทั้งน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการ 
ชวยพิจารณากลั่นกรองเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ 
อยางอ่ืนในองคการบริหารสวนจังหวัดดวยก็ได และขอ ๓๐๘ กําหนดวา เม่ือเสร็จสิ้น 
การประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ งแลว ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมินตองนํา 
ผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน เพ่ือใหมีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผู รับการประเมินใหมีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งขึ้น 
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    เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูบังคับบัญชาช้ันตนไดประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผูฟองคดีและมีความเห็นใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี ๐.๕ ขั้น แตปลัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัดมีความเห็นแตกตางโดยมิไดระบุเหตุผลกรณีเสนอไมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ใหชัดเจน อันเปนการไมปฏิบัติใหเปนไปตามที่กําหนดในแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเม่ือมีการเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ซ่ึงเปนผูประเมินเหนือชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีความเห็นใด ๆ  
ที่แสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีควรไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไมอยางใด ประกอบกับ
ไมปรากฏวา มีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา
ชั้นตนและผูรับการประเมิน  อีกทั้ง กรณีที่ผูฟองคดีไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ไมปรากฏวา ผูบังคับบัญชาไดแจงผูฟองคดีพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูฟองคดี
ทราบกอนออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดชี้แจง ใหความเห็น หรือ 
ขอคําปรึกษาเก่ียวกับการประเมินกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมีคําสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก 
ผูฟองคดี ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และกอใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได อันเปนไปตามเจตนารมณของการประเมินในระบบเปด  ดังน้ัน  
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดีโดยมิไดดําเนินการตามขั้นตอน
ดังกลาว จึงเปนการดําเนินการที่ไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดไวในขอ ๒๙๘ วรรคสอง ขอ ๓๐๒ และขอ ๓๐๕ ของประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดฯ 
   พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในสวนที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ใหผูฟองคดี โดยใหมีผลยอนหลังนับแตวันที่ออกคําส่ัง โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือ
วิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คร้ังที่ ๒ ผูฟองคดีใหมใหถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๙/๒๕๕๘) 
 

๖. การเลื่อนระดับของขาราชการ 
 

 ๖.๑ การเลื่อนระดับขาราชการสวนทองถิ่นโดยไมถูกตองตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกําหนด 
 

   กฎหมายกําหนดใหตําแหนงนักพัฒนาชุมชนเปนตําแหนงในสายงาน 
ที่เริ่มตนจากระดับ ๓ สวนตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชนเปนสายงานที่เริ่มตนจาก
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ระดับ  ๒  ซึ่งเปนคนละสายงาน  และมีความกาวหนาในสายงานที่แตกตางกัน  
การที่ ผูบังคับบัญชาผู มีอํานาจบรรจุแตงตั้งพิจารณากรณีขาราชการที่สอบผาน 
การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ แตขณะประกาศ 
ผลการคัดเลือกขาราชการดงักลาวไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน ๖ แลว โดยเห็นวาตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ เปนตําแหนงระดับเดียวกับ
ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ จึงไมอาจมีคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน ๖ ไดอีก โดยไมพิจารณาถึงมาตรฐานกําหนดตําแหนงในสายงานและ
ความกาวหนาของสายงานในตําแหนงน้ันๆ วามีความแตกตางกันหรือไม ยอมเปนการ
ใชดุลพินิจวินิจฉัยนอกเหนือไปจากที่กฎหมายกําหนดไว  ดังน้ัน  การไมแตงตั้ง
ขาราชการผู มี คุณสมบัติและสอบคัดเลือกไดโดยอาศัยเหตุผลดังกลาวจึงเปน 
การใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
   สรุปขอเท็จจริง 
   ขณะท่ีผูฟองคดีรับราชการเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหนง 
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๕ ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 
ที่สูงขึ้น คร้ังที่ ๒๐/๒๕๔๗ ในตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  
ผูฟองคดีไดสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศดังกลาว และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีประกาศ
กรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงที่มีลักษณะ
งานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว ประจํา 
ปงบประมาณ ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน ๖ ตามประกาศดังกลาวเชนกัน ซ่ึงผลปรากฏวาผูฟองคดีไดรับการคัดเลือก 
ใหเลื่อนตําแหนงเปนเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังลงวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๔๘ เลื่อนและแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๖  ตอมา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดประกาศผลการสอบคัดเลือกตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยผูฟองคดี 
เปนผูสอบคัดเลือกไดในลําดับที่ ๕ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
เลื่อนและแตงตั้งขาราชการผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามตําแหนง 
ที่วางเรียงตามลําดับรายชื่อผูที่สอบคัดเลือกไดโดยขามลําดับที่สอบคัดเลือกไดของผูฟองคดีไป 
ผูฟองคดีจึงมีหนังสือรองทุกขตอผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ก.ก.) ซ่ึงอนุกรรมการวิสามัญเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบการและการอุทธรณ ทําการแทน ก.ก. 



 
 
๑๖๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ 
แลว จึงไมอาจเลื่อนและแตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ไดอีก คําส่ังของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เลื่อนและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดโดยขามลําดับของผูฟองคดีไปน้ัน 
ชอบดวยกฎหมายแลว ไมเปนการตัดโอกาสของผูฟองคดีในการเจริญกาวหนาในการรับราชการ 
แตอยางใด จึงมีมติใหยกคํารองอุทธรณ และ ก.ก. ไดมีมติรับทราบผลการพิจารณาแลว 
และเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือพิจารณาสั่งการ  
ผูฟองคดีเห็นวายังไมไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขภายในระยะเวลาอันสมควร  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เลื่อน
และแตงตั้งขาราชการผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยขามลําดับ 
ของผูฟองคดีตามฟอง และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคํา ส่ังเลื่อนและแตงตั้ งใหผูฟองคดี 
ดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามลําดับที่สอบได  ตอมา ในระหวางพิจารณาในชั้น 
ศาลปกครองชั้นตน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวินิจฉัยสั่งการโดยยืนยันตามมติของ ก.ก. ที่ให 
ยกคํารองทุกขของผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   มาตรา ๘๒๔ และมาตรา ๙๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะนั้น บัญญัติใหการดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ 
และแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จะตองดําเนินการตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง๒๖ 

                                                        
๒๔-๒๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 มาตรา ๘ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูมาใชบังคับแกขาราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยอนุโลม เวนแตในพระราชบัญญัติน้ี
จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่นหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดทําความตกลงกับคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนดเปนอยางอื่นโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๙ ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแกขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ และในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูมาใชบังคับแกขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ใหอํานาจหนาที่ 
ของ ก.พ. และ ก.ค. เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี 
เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร อํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวงเปนอํานาจหนาที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร อํานาจหนาที่ของอธิบดี 
เปนอํานาจหนาที่ของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการสํานัก แลวแตกรณี เวนแตอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูส่ังบรรจุตามมาตรา ๒๘ 
 ๒๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๕๖ ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน ตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๐๕                              

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๕๘๒๗ และมาตรา ๕๙๒๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยอนุโลม ซ่ึงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนไดกําหนดใหการเลื่อนและแตงตั้ง
ขาราชการผูใดใหดํารงตําแหนงใดน้ัน ผู น้ันจะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหนงน้ัน และการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
ใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงนั้นได หรือจาก 
ผูไดรับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้น โดยกรณีใดจะเล่ือนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได 
ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด  โดยที่ตําแหนงนักพัฒนา
ชุมชน ระดับ ๖ เปนตําแหนงในสายงานที่ เริ่มตนจากระดับ ๓ ซ่ึง ก.พ . ไดกําหนดวา 
การเลื่อนตําแหนงดังกลาวใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกไดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖ และกรุงเทพมหานครไดมีคําสั่ง
กรุงเทพมหานคร ที่ ๒๘๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๗ กําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
ในการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
กรณีที่สอบคัดเลือกไดไววา ใหกระทําไดเม่ือมีตําแหนงวาง และไมมีการขึ้นบัญชีประกาศ 
ผลการสอบคัดเลือกไว และการเลื่อนระดับขาราชการจากบัญชีประกาศผลการสอบคัดเลือก 
เพ่ือเลื่อนระดับ ใหพิจารณาเลื่อนระดับตามลําดับที่สอบได เวนแตผูสอบคัดเลือกไดน้ัน 
จะเปนผูขาดคุณสมบัติหรือเปนผูไมเหมาะสมกับตําแหนงน้ัน ก็ใหพิจารณาผูสอบคัดเลือกได 
ในลําดับตอไป สําหรับหลักสูตรและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกคุณสมบัติ 
ของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบ
คัดเลือกได เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๓๕ เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติแหงกฎหมายและแนวการปฏิบัติตามหนังสือเวียนดังกลาว 
เห็นไดวาในการเลื่อนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

                                                        
 ๒๗-๒๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๕๘ การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ใหเลื่อนและแตงตั้ง
จากผูสอบแขงขันหรือผูสอบคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงน้ันไดหรือจากผูไดรับคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงน้ัน 
 กรณีใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหเปนไปตามที่  
ก.พ. กําหนด 
 การสอบแขงขัน ใหเปนไปตามมาตรา ๔๘ สวนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกใหกระทรวง ทบวง กรมเจาสังกัด
เปนผูดําเนินการหลักสูตรและวิธีดําเนินการเก่ียวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน 
การข้ึนบัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได ตลอดจนวิธีดําเนินการเก่ียวกับการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด 
 มาตรา ๕๙ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๘ สําหรับผูสอบแขงขันได  
ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก ใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซ่ึงจะตองเปนผูมีผลงานเปนที่ประจักษ 
ในความสามารถมาแลว ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 



 
 
๑๖๐๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ในตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยวิธีการสอบคัดเลือกตามประกาศกรุงเทพมหานคร  
ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตองเปนขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ครบถวน
ในวันเปดรับสมัคร กลาวคือ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และใหเลื่อนระดับขาราชการ
ผูสอบคัดเลือกได น้ันจะเปนผูขาดคุณสมบัติหรือเปนผูไม เหมาะสมกับตําแหนงน้ัน ๆ  
ก็ใหพิจารณาผูสอบคัดเลือกในลําดับตอไป  
   เม่ือผูฟองคดีมีวุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต และดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน ๕ ซ่ึงเปนตําแหนงในระดับ ๕ ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ นับระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงดังกลาวจนถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเปนวันปดรับสมัครการสอบคัดเลือก  
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงในระดับ ๕ เปนระยะเวลา ๔ ป และลักษณะงานในสายงานเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชนก็เปนสายงานที่เก่ียวของกับงานพัฒนาชุมชน ผูฟองคดีจึงเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 
ที่สูงขึ้น คร้ังที่ ๒๐/๒๕๔๗ ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ การที่ผูฟองคดีผานการคัดเลือก
โดยขึ้นบัญชีเปนผูสอบคัดเลือกไดในลําดับที่ ๕ ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนขึ้น
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฉบับลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองผูกพันในผลการสอบคัดเลือกดังกลาวดวยการ 
มีคําสั่งเลื่อนระดับขาราชการผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่สอบไดตามอัตราตําแหนงที่วาง
สําหรับตําแหนงน้ัน แมวาผูฟองคดีจะไดรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน ๖ ซ่ึงเปนตําแหนงในระดับเดียวกันกับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ แลวก็ตาม  
แตสายงานเจาพนักงานพัฒนาชุมชนเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒ สวนสายงานนักพัฒนา
ชุมชนเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ ซ่ึงเปนคนละสายงาน และมีความกาวหนาในสายงานที่
แตกตางกัน โดยสายงานเจาพนักงานพัฒนาชุมชน กําหนดใหเลื่อนระดับไดจนถึงระดับ ๖ 
เทาน้ัน สวนสายงานนักพัฒนาชุมชน สามารถเลื่อนระดับไดจนถึงระดับ ๗ การสอบคัดเลือกได
ของผูฟองคดีนอกจากเปนการไดรับเลื่อนระดับจากระดับ ๕ เปนระดับ ๖ แลว ยังเปนกรณีที่ 
ผูฟองคดีไดรับการเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๒ ไปดํารงตําแหนง 
ในสายงานเริ่มตนจากระดับ ๓ อีกดวย ทั้งการที่ผูฟองคดีไดรับการเลื่อนตําแหนงในสายงาน 
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนเปน ระดับ ๖ ก็เปนการดําเนินการในภายหลังที่ผูฟองคดีเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ แลว จึงไมมีผลกระทบ
กระเทือนตอสิทธิที่จะไดรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ อันเปน 
คนละสายงานกันแตอยางใด การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาวา ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนา
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ชุมชน ๖ อันเปนตําแหนงระดับเดียวกับตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ จึงไมอาจมีคําสั่งเลื่อนและ
แตงตั้งใหผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ไดอีก จึงเปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยความ
นอกเหนือไปกวาที่กฎหมายกําหนดไว จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งเลื่อนตําแหนงและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ โดยขามลําดับของผูฟองคดีไปจึงเปน 
การกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดสั่งการใหยกเร่ืองรองทุกข 
ของผูฟองคดีโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน จึงเปนคําวินิจฉัยที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน   
   พิพากษาใหเพิกถอนคาํสั่งของผูถกูฟองคดีที่ ๑ ในสวนที่ขามลาํดับผูสอบคัดเลอืกได
ของผูฟองคดีไป โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ออกคําส่ังดังกลาว และใหเพิกถอนคําวินิจฉัย
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกคํารองทุกขของผูฟองคดี และมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือ 
วิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการใหผูฟองคดี 
ไดดํารงตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ๖ ใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  
และคืนสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ที่ผูฟองคดีพึงไดรับจากการดํารงตําแหนงดังกลาว (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐/๒๕๕๖) 
 

 ๖.๒ การเลื่อนระดับขาราชการโดยไมมีอํานาจ 
 

  หนังสือแจ ง เวียนการ รับสมัครบุคคลเ พ่ือคัด เลือกและแต งตั้ ง ให 
ดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป ตองกระทําโดยเจาหนาที่ที่มีอํานาจ 
การออกหนังสือแจงเวียนดังกลาวโดยเจาหนาที่ที่ไมไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ
แทนจากผูมีอํานาจตามกฎหมายในเรื่องน้ัน ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย   
ดังน้ัน  การนําเอาผลของหนังสือแจงเวียนที่กระทําโดยเจาหนาที่ที่ ไมมีอํานาจ 
ไปดําเนินการออกประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ในระดับที่สูงข้ึน จึงเปนการออกประกาศที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีหนังสือโรงพยาบาล
สมุทรปราการ ดวนที่สุด ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
ทุกจังหวัดและผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหง แจงเวียนการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการแทน
ตําแหนงที่วาง ผูฟองคดีเปนขาราชการที่ยื่นใบสมัครเพ่ือเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ ตามหนังสือแจงเวียนดังกลาว ปรากฏวามีผูยื่นใบสมัคร 
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จํานวน ๔ คน รวมถึงผูฟองคดีดวย  ตอมา ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ออกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รับสมัครบุคคลเพ่ือแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงเดียวกันกับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการรับสมัครไวแลวขางตน แตไมมีผูยื่น 
ใบสมัครเขารับการคัดเลือก ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงนํารายชื่อผูสมัครที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการ
รับสมัครไวกอนมาออกประกาศจังหวัดสมุทรปราการ  ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ใหเปน 
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ เม่ือ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ ดําเนินการคัดเลือก
โดยการสัมภาษณ และพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกทั้ง ๔ รายแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ประกาศรายชื่อ
ผูผานการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ โดยผูฟองคดีมีคะแนนผลการสอบในลําดับที่ ๓ ผูฟองคดีเห็นวาการคัดเลือกของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ไมเปนธรรม จึงรองขอความเปนธรรมขอใหพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานกอนที่จะบรรจุแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ แตประธานกรรมการคัดเลือกฯ มีหนังสือแจงเพียงวา 
ผูฟองคดีมีคะแนนผลการสอบลําดับที่ ๓ โดยไมไดชี้แจงเหตุผลใด ๆ สวนผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มิไดไมชี้แจงเหตุผลใหเห็นวาผูที่ไดรับการคัดเลือกลําดับที่ ๑ มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ 
และความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ดีกวาผูฟองคดีอยางไร ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอให
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๔๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ๘ และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การออกคําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในเรื่องน้ัน  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๒๒๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซ่ึงการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๖)๓๐  
                                                        
 ๒๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๑๒ คําส่ังทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในเร่ืองน้ัน 

๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
ใหดําเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แลวแตกรณี และใหผูมีอํานาจดังตอไปน้ีเปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
เม่ือไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
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แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองดําเนินการตามมาตรา ๕๘๓๑ 
โดยในการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมา ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาหรือ 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้ง เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้ง 
ขาราชการพลเรือนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมาตรา ๕๒ (๕)  
และ (๖) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ มีคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลในสวนที่ 
เก่ียวกับการเลื่อนขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในราชการ
บริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคขึ้นแตงตั้ง 
ให ดํารงตําแหนงในระดับที่สู งขึ้นในตําแหนงตั้ งแตระดับ  ๗  ลงมา  ตามมาตรา  ๕๘  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ดังนั้น อํานาจในการ
ออกคําสั่งเก่ียวกับการบรรจุและแตงตั้งใหขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการสวนกลางที่ มีสํานักงานตั้งอยูใน 

                                                                                                                                                               
และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนา 
สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 (๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมาใหอธิบดีผูบังคับบัญชาหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากอธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๕๘ การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ใหเลื่อนและแตงตั้ง
จากผูสอบแขงขันหรือผูสอบคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงน้ันได หรือจากผูไดรับคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงน้ัน 
 กรณีใดจะเล่ือนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหเปนไปตามที่  
ก.พ. กําหนด 
 การสอบแขงขัน ใหเปนไปตามมาตรา ๔๘ สวนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกใหกระทรวง ทบวง กรมเจาสังกัด
เปนผู ดําเนินการ หลักสูตรและวิธี ดําเนินการเก่ียวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู มี สิทธิสมัครสอบคัดเลือก  
เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดตลอดจนวิธีดําเนินการเก่ียวกับการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่  
ก.พ. กําหนด 

๓๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 มาตรา ๓๘ อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ที่ผูดํารงตําแหนงใด
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หรือ 
มิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงน้ันอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนไดดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๕) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
หรือผูวาราชการจังหวัด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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สวนภูมิภาคจึงเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือการเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ น้ัน ถูกริเร่ิมดําเนินการโดยผูถูกฟองคดีที่ ๒  
โดยมีหนังสือโรงพยาบาลสมุทรปราการ ดวนที่สุด ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ แจงเวียน 
การรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเขารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ อันมีลักษณะของการกระทําที่เกิดจากการใชอํานาจ 
ตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 
เปลี่ยนแปลง ระงับหรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล โดยมีผลบังคับ
เปนการทั่วไป แตมุงหมายใหใชบังคับกับการสมัครเขารับการคัดเลือกคราวน้ีคราวเดียว หนังสือ
แจงเวียนดังกลาวของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไป ซ่ึงตองกระทํา 
โดยเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้นตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังกลาว 
หนังสือแจงเวียนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่มิชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
เปนการกระทําโดยเจาหนาที่ที่ไมมีอํานาจ และยอมมีผลทําใหการรับสมัครบุคคลตามหนังสือ
แจงเวียนของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ นํารายชื่อ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ ทั้ง ๔ ราย ที่ยื่นใบสมัคร
ตามหนังสือแจงเวียนและการรับสมัครของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่รับสมัครไวกอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จะมีประกาศรับสมัคร มาประกาศเปนรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก แลวดําเนินการคัดเลือก
และประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ 
จึงเปนการนําเอาผลของการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายมาดําเนินการออกประกาศ  ดังนั้น 
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๘ 
และตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ เฉพาะในสวนที่ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาให
เพิกถอนประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป ๖ ตามฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๕๗)  
 



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๑๑                              
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๗. การบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ  
 

 ๗.๑ การขยายเวลาราชการกรณีขาราชการมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
 

  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหตอเวลา
ราชการจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด   
ทั้งน้ี การพิจารณาใหตอเวลาราชการยังข้ึนอยูกับความตองการโดยคํานึงถึงเหตุผลและ
ความจําเปนของสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก  ดังน้ัน การไมพิจารณาตอเวลาราชการ
ใหแกขาราชการท่ีขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด จึงเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเดิมรับราชการในภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรม-
ศาสตร สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และ
เกษียณอายุราชการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยกอนที่ผูฟองคดีจะเกษียณอายุราชการ  
ผูฟองคดีไดยื่นแบบแสดงความจํานงในการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาตอคณะสถาปตยกรรม และคณะกรรมการภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรไดมีมติเห็นชอบใหผูฟองคดีขยายเวลาราชการจนถึงอายุ ๖๕ ป  
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขยายเวลาราชการของขาราชการ เ พ่ือพิจารณา 
การขยายเวลาราชการของผูฟองคดี  ตอมา คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแลวมีมติให
นําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอนุมัติตอเวลาราชการของผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีมีคุณสมบัติ
ไมครบตามหลักเกณฑ ขอ ๕ (๕) ของประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ 
มกราคม ๒๕๕๐ คือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนไมไดเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนด และขาดคุณสมบัติตามขอ ๕ (๑) คือ ไมไดดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยอยูกอนหรือ 
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ของปที่เกษียณอายุราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาในการประชุม
เม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ แลวมีมติเห็นชอบใหยืนตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
และในการประชุมคร้ังเดียวกันนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแตงตั้งผูฟองคดีดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยตั้งแตวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ แตงตั้งผูฟองคดีใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ตอมา  
ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทบทวน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณา
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ทบทวนแลวมีมติในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ยืนยันตามมติเดิม ผูฟองคดี 
เห็นวา มติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทั้งสองครั้งดังกลาวเปนมติที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการ
กระทําละเมิดตอผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนมติ 
ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีไดรับการขยายเวลาราชการและใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองอนุมัติใหผูฟองคดีไดรับการขยายเวลาราชการไปจนถึงอายุ ๖๕ ป รวมทั้งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใชเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงแกผูฟองคดี  
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น นอกจาก
ขาราชการที่จะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวแลว การพิจารณาใหตอเวลาราชการยังขึ้นอยูกับความตองการโดยคํานึงถึง 
เหตุผลและความจําเปนของสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๑๙๓๓ และ 
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง๓๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และหลักเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ 
ตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๕๐ ขอ ๕ กําหนดวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาให 
ตอเวลาราชการตองมีคุณสมบัติดังน้ี... (๕) มีภาระงานและมีผลงานทางวิชาการยอนหลัง ๓ ป 
จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปที่เกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้... 
(ข) ตําแหนงรองศาสตราจารย (ข ๑) ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และ (ข ๒) มีผลงานทางวิชาการ
ดังตอไปนี้  (ข ๒.๑) ตําราท่ีไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ ๑ เลม หรือ (ข ๒.๒) หนังสือที่ไดรับ
การเผยแพร เฉลี่ยปละ ๑ เลม หรือ (ข ๒.๓) งานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ ๑ เร่ือง  
 

                                                        
 ๓๓-๓๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๑๙ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารยหรือระดับ 
รองศาสตราจารยซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เม่ืออายุครบหกสิบปบริบูรณในส้ินปงบประมาณ อาจใหรับ
ราชการเพ่ือทําหนาท่ีสอนหรือวิจัยตอไปได จนถึงส้ินปงบประมาณที่ผูน้ันมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 
 การตอเวลาราชการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  
 มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ มิใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับและให
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยข้ึนไปเม่ืออายุครบหกสิบปบริบูรณในส้ิน
ปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงส้ินปงบประมาณที่ผูน้ันมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ  
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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หรือ (ข ๒.๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ ๑ รายการ หรือ 
(ข ๒.๕) บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร เฉลี่ยปละ ๒ เร่ือง วรรคสอง กําหนดวา  
การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และวรรคสาม 
กําหนดวา กรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยไมครบ ๓ ป กอนเกษียณอายุราชการ  
ใหใชผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอกําหนดตําแหนงเปนรองศาสตราจารยมานับรวมได 
ประกอบกับขอ ๓ ของประกาศดังกลาว กําหนดใหการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาไมใชสิทธิของผูขอตอเวลาราชการแตใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ 
ตามความตองการของสถาบัน  ดังน้ัน แมวาขาราชการผูขอตอเวลาราชการจะมีคุณสมบัติ
ครบถวนก็อาจจะไมไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการก็ได 
  เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดสงผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอตอ 
เวลาราชการ ประกอบดวยผลงานวิจัยจํานวน ๓ เรื่อง แตปรากฏวาการเผยแพรผลงานวิจัยดังกลาว
ของผูฟองคดีไมตรงตามคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร และผลงาน
ทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ ที่ตองเสนอบทวิเคราะหที่อธิบายและชี้ใหเห็นวา 
งานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางองคความรูหรือวิชาการที่เปน
ประโยชนตอสหวิชาชีพอยางไร ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สําหรับผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนของผูฟองคดี 
อีกจํานวน ๓ เรื่อง แมขอเท็จจริงจะรับฟงไดวา มีการจัดเผยแพรในงานนิทรรศการที่สถาบันของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ตาม แตผลงานของผูฟองคดีดังกลาวมิไดมีการตรวจสอบและรับรองการ
เผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่
เก่ียวของกับสาขาวิชาน้ัน ทั้งน้ี ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว  
ดังนั้น ผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอตอเวลาราชการของผูฟองคดีทั้ง ๖ เ ร่ือง จึงมิได 
เปนการเผยแพรผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๕ (๕) (ข ๒) ของประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาฯ  ประกอบกับการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามประกาศดังกลาวตองพิจารณาถึงความตองการของสถาบันอุดมศึกษามิใชสิทธิของผูขอ 
ตอเวลาราชการ  ดังน้ัน แมวาผูฟองคดีจะมีผลงานผานตามหลักเกณฑในการกําหนดตําแหนง 
รองศาสตราจารย ก็มิไดหมายความวาผูถูกฟองคดีทั้งสองจะตองตอเวลาราชการใหแกผูฟองคดี 
เน่ืองจากการกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย เปนการพิจารณาวาขาราชการผูขอใหกําหนด
ตําแหนงมีคุณสมบัติที่จะกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยหรือไม มิใชหมายความวาเม่ือได
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กําหนดเปนตําแหนงดังกลาวแลวขาราชการผูที่ไดรับการกําหนดตําแหนงน้ันจะมีผลผูกพันให
หนวยงานที่ตนสังกัดน้ันรับตอเวลาราชการผูขอตอเวลาราชการทุกกรณี 
  เม่ือผูฟองคดีขาดคุณสมบัติที่จะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการเนื่องจาก
ผลงานวิชาการของผูฟองคดีไมเปนไปตามหลักเกณฑขอ ๕ (๕) (ข ๒) ของประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่ อง  หลักเกณฑ  วิธีการและเ ง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาฯ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติยืนยันตามมติเดิมที่ไมตอเวลาราชการ 
ของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี 
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๓/๒๕๕๘) 
 

 ๗.๒ การมอบหมายงานใหขาราชการปฏิบัติหนาที่โดยไมมีอํานาจ  
  

  นายกเทศมนตรีมีอํานาจในการบริหารราชการเก่ียวกับเทศบาลเพียงเทาที่
กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี การใดท่ีกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ยอมกระทํามิได   ดัง น้ัน  ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให 
งานราชการประจําเรื่องใดอยูในความรับผิดชอบของปลัดเทศบาลและเปนอํานาจ 
ของปลัดเทศบาลที่จะมอบหมายงานในหนาที่ใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  
การที่นายกเทศมนตรีออกคําสั่งแบงงานในหนาที่ของปลัดเทศบาลตามกฎหมาย
ดังกลาวใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ในฐานะปลัดเทศบาล จึงเปนการกระทําโดยไม
มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง  
  ผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) ขณะผูฟองคดี
ดํารงตําแหนงดังกลาว นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง (ผูถูกฟองคดี) ออกคําส่ังแบงงานให 
นักบริหารงานเทศบาลปฏิบัติหนาที่ในฐานะปลัดเทศบาล โดยแบงงานในหนาที่ของผูฟองคดี
ใหแกรองปลัดเทศบาลอีกสองคน โดยอางวาการบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางลาชา  
ไมมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติมากมาย ผูถูกฟองคดีในฐานะผูควบคุมและรับผิดชอบ 
ในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล จึงอาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๔๘ เตรส และมาตรา ๔๘ สัตตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แบงหนาที่ใหนักบริหารงานเทศบาล โดยใหปฏิบัติหนาที่ในฐานะปลัดเทศบาล และ
ใหเสนอตรงตอผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีไมมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาว 
เน่ืองจากการแบงงานดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของผูฟองคดี ตามมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติงาน
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ของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และขอ ๒๖๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผูฟองคดีจึงมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาว แตผูถูกฟองคดียืนตาม
คําส่ังเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังเทศบาล 
ที่แบงงานใหนักบริหารงานเทศบาลปฏิบัติหนาที่ในฐานะปลัดเทศบาลตามฟอง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการและกิจการของเทศบาล 
ตามมาตรา ๔๘  เตรส๓๕  และมาตรา  ๔๘  สัตตรส๓๖ แหงพระราชบัญญัติ เทศบาลฯ  
โดยการบริหารราชการและการสั่งการในเทศบาลของผูถูกฟองคดีตองเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด การบริหารราชการหรือสั่งการใดที่เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ
หนาที่ยอมกระทํามิได และโดยที่มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ๓๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ  
ประกอบกับขอ ๕ วรรคหน่ึง๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติงานของ 
 

                                                        
๓๕-๓๗ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

 มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
 (๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
 (๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  
 (๔) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
 (๕) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
 (๖) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา ๔๘ สัตตรส ใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล 
 มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ใหมีปลัดเทศบาลคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล 
รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่น
ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

๓๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 ขอ ๕ ใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานประจํา ตลอดจนคนงานหรือลูกจางและรับผิดชอบในงานประจํา

ทั่วไปของเทศบาล  
 ใหรองปลัดเทศบาลเปนผูชวยปฏิบัติงานประจําทั่วไปแทนปลัดเทศบาลตามที่จะไดมอบหมาย ในกรณีที่ปลัดเทศบาล

ไมอาจปฏิบัติงานได ใหรองปลัดเทศบาลเปนผู รักษาการแทน ถาไมมีรองปลัดเทศบาลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติงานได  
ก็ใหนายกเทศมนตรีส่ังแตงตั้งหัวหนาหนวยงานผูใดผูหน่ึงเปนผูรักษาการแทนปลัดเทศบาลได 



 
 
๑๖๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เทศบาลฯ และขอ ๒๖๔๓๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ 
เ ร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ กําหนดให
ปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
รับผิดชอบในงานประจําทั่วไปของเทศบาลโดยมีรองปลัดเทศบาลเปนผูชวยปฏิบัติงานประจํา
ทั่วไปตามแตจะไดมอบหมาย และกรณีที่ปลัดเทศบาลไมอาจปฏิบัติงานได ใหรองปลัดเทศบาล
เปนผู รักษาราชการแทน  ดังน้ัน การมอบหมายงานในหนาที่ที่อยู ในความรับผิดชอบ 
ของปลัดเทศบาลจึงเปนอํานาจของปลัดเทศบาลท่ีจะมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติราชการแทน คดีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีออกคําส่ังแบงงานใหนักบริหารงาน
เทศบาล (รองปลัดเทศบาล) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะปลัดเทศบาลโดยเสนอตรงตอผูถูกฟองคดี 
เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ ซ่ึงงานดังกลาวเปนงานราชการประจําของเทศบาลที่อยูในความรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลของผูฟองคดีและเปนอํานาจตามกฎหมายของผูฟองคดีที่จะมอบหมายงานในหนาที่
ใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน การออกคําส่ังของผูถูกฟองคดีจึงเปนการกระทําไปโดย
ไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ตามมาตรา ๔๘ เตรส ประกอบกับมาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ 
แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลฯ และขอ ๒๖๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ ซ่ึงเปนการกระทําที่ 
ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่แบงงานใหนักบริหารงาน
เทศบาลปฏิบัติหนาที่ในฐานะปลัดเทศบาลตามฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๘๑/๒๕๕๗)  
 

 ๗.๓ เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ 
 

  ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเปนตําแหนงที่ไมไดมีการกําหนด 
ใหมีฐานะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานหลักของหนวยงาน และลักษณะของตําแหนง

                                                        
๓๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เ ร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ขอ ๒๖๔ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปญหาและส่ังการใหใชหลักการแบงอํานาจ

และหนาท่ีตามลักษณะของเรื่องดังตอไปน้ี  
ปลัดเทศบาล  
(๑) เร่ืองที่นายกเทศมนตรีส่ังการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล 
(๒) เร่ืองที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของปลัดเทศบาล  
(๓) เร่ืองซ่ึงตกลงกันไมไดระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใตบังคับบัญชา  
(๔) เร่ืองในหนาท่ีสํานักงานเทศบาล  



 
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๑๗                             
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ดังกลาวเปนการมอบหมายใหปฏิบัติงานตามที่ผูบัญชาการเหลาทัพกําหนด ซึ่งงาน
ดังกลาวมิไดระบุเปนอํานาจหนาที่ทางกฎหมาย ทั้งมิไดมีคุณลักษณะเปนตําแหนงที่ 
ผูดํารงตําแหนงจะมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามนัยบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการขาราชการทหารมิไดเสนอให
ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิกองทัพบกเปนตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง จึงเปน 
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย มิไดเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และไมเปน
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
  สรุปขอเท็จจริง 
  พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ มิไดกําหนดใหตําแหนงผูทรงคุณวุฒิกองทัพบกเปน
ตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง คณะกรรมการขาราชการทหารจึงไดเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาเงินเดือนแหงชาติ (กงช.) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาทบทวนกําหนดคาตอบแทน
พิเศษตามมาตรการการปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการสําหรับตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป  
ที่ไมไดรับเงินประจําตําแหนงกรณีขาราชการทหาร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาเห็นวาลักษณะ 
ของงานตามตําแหนงที่คณะกรรมการขาราชการทหารเสนอ เปนตําแหนงที่มีลักษณะเปนงาน
สนับสนุนประเภทประสานงาน กํากับดูแล ใหคําปรึกษา และงานมอบหมายพิเศษ จึงเห็นควร 
ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ คณะรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) จึงมีมติเม่ือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ เห็นชอบใหขาราชการทหารผูดํารงตําแหนงเทียบเทาตําแหนงของขาราชการพลเรือน
ระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงแตปฏิบัติงานในตําแหนงของขาราชการ 
พลเรือนระดับ ๙ ขึ้นไป ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ผูฟองคดี 
รับราชการทหารตําแหนงหัวหนานายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสภาความม่ันคง
แหงชาติ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดรับเงินเดือน 
เดือนละ ๖๑,๘๖๐ บาท เงินประจําตําแหนงเดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษ
เดือนละ ๑๕,๖๐๐ บาท รวมเปนเงินรายไดเดือนละ ๙๓,๐๖๐ บาท  ตอมา นายกรัฐมนตรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ใหผูฟองคดี
ไปดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ ทําใหผูฟองคดี
ไมไดรับเงินประจําตําแหนง สวนเงินคาตอบแทนพิเศษไดรับเพียงเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  
ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูฟองคดีไมไดรับเงินประจําตําแหนงแตไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ 
เพียงเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ทําใหผูฟองคดีดอยกวาขาราชการทหารที่ มียศเทากันและ 
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ขาราชการประเภทอ่ืนที่มีอัตราเงินเดือนเทากัน จึงไมเปนธรรมกับผูฟองคดี และมาตรา ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ มีเจตนารมณใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
และปลัดกระทรวงการคลัง (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) เสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือปรับปรุง
เก่ียวกับอัตราเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ  
ของขาราชการทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจางของ 
สวนราชการ ใหเหมาะสม เปนธรรม ไดมาตรฐานและไมเหลื่อมล้ํากัน โดยคํานึงถึงคาครองชีพ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป คาตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกตางระหวาง
รายไดของขาราชการระดับตาง ๆ ในประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน และปจจัยอ่ืนที่จําเปน 
แตไมมีการดําเนินการดังกลาว ถือเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ   
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่รวมกันพิจารณาปรับปรุง 
เงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษของผูฟองคดีใหเทากับขาราชการทหารที่มี 
ชั้นยศเดียวกันหรือขาราชการอ่ืนที่มีอัตราเงินเดือนระดับเดียวกัน 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  มาตรา ๑๓๔๐ แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
บัญญัติใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เชน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ หรือคณะกรรมการขาราชการทหาร เปนตน และกระทรวงการคลังมีหนาที่ 
ในการเสนอขอมูลและความคิดเห็นเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง สวัสดิการและ
ประโยชนเก้ือกูลของขาราชการแตละประเภท เสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําไปพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุงอัตราคาตอบแทนภาคราชการ สวัสดิการ และประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ ใหเหมาะสม 
เปนธรรม ไดมาตรฐาน และไมเหลื่อมล้ํากัน แลวนําเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาตอไป  
มิใชบัญญัติใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกระทรวงการคลังเสนอขอมูลและ 

                                                        
๔๐ พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 มาตรา ๑๓ ในแตละปใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกระทรวงการคลังเสนอขอมูลและความคิดเห็น
เกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง และสภาพการณเกี่ยวกับสวัสดิการความเปนอยูประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ  
ของขาราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจางของสวนราชการที่อยูในการกํากับดูแล 
ไปยัง กงช. 
 ให กงช. นําขอมูลและความคิดเห็นที่ไดรับตามวรรคหน่ึงมาประกอบการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน 
คาจาง เงินประจําตําแหนง สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ของขาราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม และลูกจางของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรม ไดมาตรฐานและไมเหลื่อมล้ํากัน  
โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป คาตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกตางระหวางรายได
ของขาราชการระดับตาง ๆ ในประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน และปจจัยอื่นที่จําเปนถา กงช. เห็นสมควรใหมีการปรับ 
ใหเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
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ความคิดเห็นดังกลาวใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําไปประกอบการพิจารณากําหนดใหขาราชการ 
ผู ดํารงตําแหนงใดควรได รับเ งินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนง น้ันหรือไม  อยางไร  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงอยู
เปนตําแหนงที่กําหนดขึ้นเพ่ือใชบรรจุนายทหารชั้นนายพลที่มีชั้นยศพลตรีโดยไมจํากัดจํานวน
ตามความจําเปน ซ่ึงเปนตําแหนงที่ไมไดมีการกําหนดใหมีฐานะและหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานหลัก
ของหนวยงาน เน่ืองจากผูที่มีตําแหนงหลักตามโครงสรางอัตรากําลังไดมีการกําหนดไว 
อยางชัดเจนแลว ประกอบกับลักษณะตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิเปนการมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ตามที่ผูบัญชาการเหลาทัพกําหนด ซ่ึงงานดังกลาวมิไดระบุเปนอํานาจหนาที่ทางกฎหมาย 
รวมทั้งเม่ือพิจารณาคุณลักษณะของตําแหนงดังกลาวแลวก็มิไดมีคุณลักษณะเปนตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูงและระดับกลาง ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ที่ผูดํารงตําแหนงมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามนัยมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารง
ตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘  ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการขาราชการ
ทหารมิไดเสนอใหตําแหนงผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก เปนตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย มิไดเปนการเลือกปฏิบัติ 
อยางไมเปนธรรมแกผูฟองคดีแตอยางใด  นอกจากนี้ ยังปรากฏขอเท็จจริงดวยวา คณะกรรมการ
ขาราชการทหารไดเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวนกลุมขาราชการทหารซึ่งเทียบเทา
ขาราชการพลเรือนผู ดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ไมได รับเงินประจําตําแหนงตาม 
พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 
ซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษเหมือนกับขาราชการพลเรือน  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวาลักษณะของงานตามตําแหนงที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
เปนตําแหนงที่มีลักษณะเปนงานสนับสนุนประเภทประสานงาน กํากับดูแล ใหคําปรึกษา  
และงานมอบหมายพิเศษ ซ่ึงภารกิจและลักษณะงานดังกลาวมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ 
ของงานราชการ และเพ่ือความเปนธรรมและเปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
เห็นควรใหตําแหนงที่กระทรวงกลาโหมเสนอที่เทียบเทากับตําแหนงขาราชการพลเรือนระดับ ๙ 
ขึ้นไป ที่ไมไดรับเงินประจําตําแหนงใหไดรับคาตอบแทนพิเศษในอัตราเทากับคาตอบแทนพิเศษ
ของตําแหนงระดับ ๘ และ ระดับ ๘ ว ของขาราชการพลเรือน (๓,๕๐๐ บาทตอเดือน) และเสนอ
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหขาราชการ
กระทรวงกลาโหมที่ดํารงตําแหนงเทียบเทาตําแหนงของขาราชการพลเรือนระดับ ๙ ถึง 
ระดับ ๑๑ ที่ไมไดรับเงินประจําตําแหนงไดรับคาตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  
ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมพิจารณาปรับปรุงเงินประจําตําแหนงและ
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เงินคาตอบแทนพิเศษของผูฟองคดีใหเทาเทียมกับขาราชการทหารที่ มีชั้นยศเดียวกัน 
หรือขาราชการอ่ืนที่มีอัตราเงินเดือนระดับเดียวกัน จึงไมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงฯ  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗/๒๕๕๖) 
 

 ๗.๔ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

  บทบัญญัติของกฎหมายที่ใชในการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไมไดกําหนดใหตองจัดเวทีใหผูสมัครรับเลือกตั้ง 
ไดแนะนําตัวและเสนอวิสัยทัศน การไมดําเนินการจัดเวทีใหผูสมัครรับเลือกตั้งแนะนําตัว
และเสนอวิสัยทัศนตามที่ผูสมัครรับเลือกตั้งรองขอ จึงไมเปนเหตุใหการดําเนินการเลือกตั้ง
ไมชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย เดิม) ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ประจําคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดยื่นสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําชุดใหม กอนถึงวันลงคะแนนผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงประธานกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ดังน้ี ฉบับที่ ๑ ขอใหจัดเวทีเพ่ือให
โอกาสผูสมัครไดแนะนําตัวและเสนอวิสัยทัศนตอผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งมีหนังสือสอบถามความเห็นของผูสมัคร แตมีการยกเลิกหนังสือดังกลาวในวันเดียวกัน 
และแจงเวียนสอบถามความเห็นไปยังผูสมัครใหแสดงความเห็นวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
กับขอเสนอของผูฟองคดี ดวยผลของการสํารวจจึงไมไดจัดเวทีใหผูฟองคดี ฉบับที่ ๒ ขอให 
ทําการประชาสัมพันธใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิเลือกตั้ง แตประธานกรรมการมีหนังสือแจงให
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งทุกคนประสานกับหนวยงานของตนเพื่อเพ่ิมการประชาสัมพันธ
ใหมากขึ้น และฉบับที่ ๓ ขอใหจัดเวทีแนะนําตัวและเสนอวิสัยทัศน และใหประสานงานกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือส่ังการใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง พรอมควบคุมการเลือกตั้งใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค แตไมมีการดําเนินการตามที่ผูฟองคดีเสนอ ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงคณบดี 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลขอความอนุเคราะหใหปดปายประชาสัมพันธแตก็ไมไดรับ
ความรวมมือ และผูฟองคดีมีหนังสือถึงประธานขอใหประชาสัมพันธเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปใชสิทธิและใหประสานกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพ่ือสั่งการใหหนวยงานตาง ๆ จัดการปดแผนปาย
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การประชาสัมพันธแตก็ไมไดรับความรวมมือเชนเดิม  ตอมา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ไดมี
การประกาศผลการเลือกตั้งโดยที่ผูฟองคดีไมไดรับการเลือกตั้ง ผูฟองคดีจึงมีหนังสือถึงนายก
สภามหาวิทยาลัยมหิดลคัดคานผลการเลือกตั้ง แตสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ไมไดแจงผลการพิจารณาหนังสือคัดคานของผูฟองคดี ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอทราบผล 
การพิจารณาการคัดคานผลการเลือกตั้งแตไมไดรับคําชี้แจง จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังยกเลิกผลการเลือกตั้งใหจัดการเลือกตั้งใหมโดยใหมี 
การดําเนินการจัดเวทีแนะนําตัวผูสมัครและใหผูสมัครเสนอวิสัยทัศนพรอมใหกําหนดระเบียบ 
การอํานวยความสะดวกและจัดการประชาสัมพันธผูสมัครอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติของผูรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๓๐ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยขอ ๔ กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําขึ้นคณะหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาว 
ไดประกาศระเบียบการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยกําหนดวิธีการดําเนินการ
เลือกตั้ง ในสวนของการอํานวยการเลือกตั้งไวในขอ ๑.๑ วา ใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนของ 
คณะ สถาบัน ศูนย สํานัก วิทยาลัย เปนผูอํานวยการเลือกตั้ง และผูอํานวยการเลือกตั้ง 
ตองจัดเตรียมเครื่องประกอบสําหรับหนวยเลือกตั้ง กระดานกรอกคะแนนหรือส่ิงอ่ืนใดที่ใช 
แทนกันได ปายปดประกาศ ปายบอกที่เลือกตั้ง นาฬิกา ปากกา ดินสอ ชอลค และสิ่งอ่ืน ๆ  
ที่จําเปนตองใชไวใหพรอมกอนวันลงคะแนนเลือกตั้ง และจัดใหมีการประชาสัมพันธ ชักชวน 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยทั่วกัน ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งและผูอํานวยการเลือกตั้งไดอํานวยความสะดวกในการเลือกตั้งตามระเบียบ
ดังกลาว คือ ๑. สงโปสเตอรประชาสัมพันธการเลือกตั้งเวียนแจงใหปดประกาศประชาสัมพันธ
จํานวน ๔๕๒ แผน ๒. ประชาสัมพันธในขาวสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน ๓,๐๐๐ เลม 
สงใหคณาจารยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๓. ประชาสัมพันธในสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเผยแพรการไปใชสิทธิและเพื่อรายงานการเลือกตั้งและประวัติผูไดรับ
เลือกตั้งโดยพิมพจํานวน ๓,๖๐๐ เลม สงใหหนวยงานในมหาวิทยาลัย ๔. ประชาสัมพันธใน 
Website ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๕. เม่ือผูฟองคดีมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งใหทําการประชาสัมพันธการเลือกตั้งอยางทั่วถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งจึงมีหนังสือถึงคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งทุกคนเพ่ือขอใหเพ่ิมการประชาสัมพันธ
ตามที่ผูฟองคดีรองขอ  นอกจากน้ี ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งยังสั่งการให 
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แจงเวียนหนังสือของผูฟองคดีทางโทรสารถึงคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งทุกคน 
เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธการเลือกตั้งตามที่ผูฟองคดีรองขออีกเชนกัน เห็นไดวาไดมีการ
ดําเนินการในสวนการอํานวยการเลือกตั้งตามระเบียบการดําเนินการของคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แลว ที่ผูฟองคดีอางวาไดเคยมีการจัดเวทีให
ผูสมัครรับเลือกตั้งแนะนําตัวและเสนอวิสัยทัศนมาแลวเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๖ และประธาน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งไมจัดเวทีใหผูสมัครรับเลือกตั้งแนะนําตัวน้ัน ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติของผูรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําฯ และระเบียบการดําเนินการของคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชในการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไมไดกําหนดใหตองจัดเวทีใหผูสมัคร 
รับเลือกตั้งไดแนะนําตัวและเสนอวิสัยทัศน  อีกทั้ง ประธานสภาอาจารยศิริราชก็ไดเตรียมการ
จัดเวทีดังกลาว แตภายหลังไดรับแจงวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสวนใหญไมสะดวกในการไปรวม
แนะนําตัวตามที่สภาอาจารยศิริราชจะจัดขึ้น มีแตผูฟองคดีเพียงคนเดียวเทาน้ัน จําเปนตองแจง
งดการดําเนินการดังกลาว การไมจัดเวทีใหมีการแนะนําตัวและเสนอวิสัยทัศนจึงไมทําให 
เกิดความไมเสมอภาคข้ึนระหวางผูสมัครรับเลือกตั้งดวยกัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหรือผูอํานวยการเลือกตั้งไมไดดําเนินการจัดเวทีใหผูสมัคร 
รับเลือกตั้งแนะนําตัวและเสนอวิสัยทัศนตามที่ผูฟองคดีรองขอนั้น จึงไมเปนเหตุใหการ
ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน ประกาศผล 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘  
จึงชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒/๒๕๕๖) 
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บทที่ ๓๒ 
 

คดีปกครองเก่ียวกับวินัยขาราชการ 
 

๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  

๑.๑ การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไมครบองคประชุม
ตามที่กฎหมายกําหนด  

 

 การดําเนินการสอบสวนทางวินัย องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด   นอกจากน้ี  ในกรณีที่ มีการแกไข 
เปลี่ยนแปลงองคประกอบของกรรมการสอบสวน ตองดําเนินการตามเงื่อนไขและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด หาไมแลวอาจเปนเหตุใหการดําเนินการสอบสวนจนกระท่ัง 
มีการออกคําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบได  ดังน้ัน ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งในระหวางการพิจารณา
ดําเนินการสอบสวนปรากฏวามีกรรมการพนจากตําแหนง เปนเหตุใหองคประกอบ 
ของคณะกรรมการสอบสวนไมครบตามกฎหมาย แมจะมีการดําเนินการหาตัวบุคคล 
มาเปนกรรมการเพ่ิมเติมโดยไดรับความเห็นชอบจากตนสังกัดแลว แตเม่ือไมปรากฏวา
ไดมีการยกเลิกคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนท่ีมีองคประกอบไมครบตามกฎหมาย
และออกคําสั่งใหมเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวนแทนคําสั่งดังกลาว 
รวมถึงแจงใหผูถูกกลาวหาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวน ตามที่
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลท่ีเก่ียวของกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข 
ในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยไว  กรณียอมมีผลใหกระบวนการสอบสวน 
ภายหลังจากที่องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไมครบเสียไป คําสั่งลงโทษ 
ทางวินัยในกรณีน้ีจึงไมชอบดวยกฎหมาย  

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนหนองบัวแกว อําเภอพยัคฆภูมิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ถูกรองเรียนในกรณีจัดซ้ือวัสดุกอสรางเมรุวัดบานหนองบัวนอยโดยมี
รายการวัสดุที่สงมอบไมครบถวนตามสัญญา ซ่ึงในการตรวจรับวัสดุดังกลาวมีผูฟองคดี 
ลงลายมือชื่อเพียงผูเดียว แลวจัดทําเอกสารเบิกจายเงินเสนอตอประธานกรรมการบริหาร 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวแกวเพ่ืออนุมัติใหมีการเบิกจายเงินใหแกผูขายพัสดุ  
ทั้งที่ยังสงมอบสินคาไมครบถวน ทําใหผูขายพัสดุไดประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายและ 
ทําใหราชการเกิดความเสียหาย คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงไดเสนอ
ความเห็นใหดําเนินการทางวินัยกับผูฟองคดี แตเน่ืองจากผูฟองคดีโอน (ยาย) มาสังกัด 
องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จังหวัดมหาสารคาม 
จึงแจงเรื่องใหจังหวัดสระบุรีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ในฐานะตนสังกัดใหมของผูฟองคดีจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ผูฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย นาย ส. ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๗)  
เปนประธานกรรมการ นาย ม. ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๗) เปนกรรมการ นาย ท. 
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๕) เปนกรรมการและเลขานุการ และจาสิบเอก ค.  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรม เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ ผลการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นวา ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหาจริง 
ควรลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นชอบดวย จึงเสนอความเห็น 
ตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระบุรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาตอไป ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓ พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหปลดผูฟองคดีออกจากราชการ องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน 
(ซ่ึงผูฟองคดีดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลในขณะนั้น) จึงมีคําส่ังลงโทษปลด 
ผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติ 
ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย และการพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมถูกตองและไมไดใหความเปนธรรม
แกผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังปลดผูฟองคดี 
ออกจากราชการและใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมและหนาที่เดิม 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือคณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดีตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

วินัยอยางรายแรงของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ประกอบดวย นาย ส. ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๗) 
เปนประธานกรรมการ นาย ม. ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๗) เปนกรรมการ นาย ท. 
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๕) เปนกรรมการและเลขานุการ และจาสิบเอก ค.  
ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลเจริญธรรม เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดยกอนมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือแจงขอยืมตัวขาราชการฝายพลเรือน
และพนักงานสวนตําบลจากตนสังกัดอ่ืน เพ่ือเปนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซ่ึงอําเภอวิหารแดง 
มีหนังสืออนุญาตใหยืมตัวนาย ส. นาย ม. และ นาย ท. ขาราชการท่ีทําการปกครองอําเภอวิหารแดง 
จํานวน ๓ คน ไปเปนคณะกรรมการสอบสวน แตองคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรมตนสังกัด



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๒๕ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของจาสิบเอก ค. มีหนังสือแจงวา องคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรมมีภารกิจและงานประจํา
เปนจํานวนมาก  แต มีพนักงานสวนตําบลนอย  จาสิบเอก  ค .  จึงไมสามารถรวมเปน
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการทางวินัยตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ รองขอได การแตงตั้ง 
จาสิบเอก ค. เปนคณะกรรมการสอบสวนจึงเปนการแตงตั้งโดยไมไดรับความยินยอมจาก 
ตนสังกัด คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีจึงประกอบดวยคณะกรรมการเพียงสามคน
เทาน้ัน  ตอมา ในระหวางการดําเนินการสอบสวน นาย ส. ซ่ึงเปนประธานกรรมการไดรับคําสั่ง
กรมการปกครองใหออกจากราชการ คณะกรรมการสอบสวนจึงไดมีการประชุมเลือกนาย ม. 
เปนประธานกรรมการแทนนาย ส.  ดังน้ัน ในขณะนั้นจึงเหลือกรรมการในคณะกรรมการ
สอบสวนเพียงสองคน ซ่ึงถือวามีองคประกอบของคณะกรรมการไมครบจํานวนตามขอ ๓๓๑ 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระบุรี เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไข 
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 
กําหนดไว แมตอมาในภายหลังจะปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะมีหนังสือแจงขอยืมตัวจาสิบเอก ค. 
จากตนสังกัดในครั้งใหม และองคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรมจะไดมีหนังสือแจงวาไมขัดของ 
ก็ตาม ก็มิไดทําใหจาสิบเอก ค. เปนคณะกรรมการสอบสวนโดยชอบดวยกฎหมายในทันที  
แตเม่ือไมปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อยางรายแรงที่มีองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนที่ไมครบจํานวนตามกฎหมาย  
และไดออกคําสั่งใหมเพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวนแทนคําส่ังดังกลาว รวมถึง 
ไดมีการแจงใหผูฟองคดีไดรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวน กรณีจึงเปน 
 
 
 

                                                        
 ๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระบุรี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 
ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ 
 ขอ ๓๓ การแตงตั้งกรรมการสอบสวน ใหแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการฝายพลเรือนหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน ซ่ึงในการแตงตั้งควรพิจารณาแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลกอน หากไมมีพนักงานสวนตําบลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการสอบสวนหรือเพ่ือความยุติธรรมจึงแตงตั้งจากขาราชการฝายพลเรือน 
หรือพนักงานสวนทองถ่ินอื่น โดยไดรับความยินยอมจากตนสังกัดก็ได ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแตงตั้ง 
จํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา 
และกรรมการอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
 ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการ ซ่ึงเปนพนักงานสวนตําบล หรือขาราชการฝายพลเรือนหรือพนักงาน 
สวนทองถ่ินอื่น ดวยก็ได และใหนําขอ ๓๘ ขอ ๓๙ ขอ ๔๐ ขอ ๔๙ และขอ ๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๖๒๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การกระทําโดยไมชอบดวยขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง๒ ประกอบขอ ๓๕ (๑)๓ ของประกาศดังกลาว  
การสอบสวนท้ังหมดจึงเสียไปตามขอ ๖๓๔ ของประกาศเดียวกัน และเม่ือกระบวนการสอบสวน
ทางวินัยมีที่มาจากคณะกรรมการสอบสวนที่มีองคประกอบที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงยอมทําให 
ผลการพิจารณาสอบสวนทางวินัยที่เกิดจากคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวเสียไปดวย   
ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนไดรายงานผลการสอบสวนวาเห็นควรลงโทษปลด 
ผูฟองคดีออกจากราชการ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นชอบดวย แลวเสนอความเห็นตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบใหปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ซ่ึงตอมา
ไดมีคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเขาดินที่ปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ๒-๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสระบุรี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน  
การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ 

ขอ ๓๕ เม่ือมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 

(๑) แจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน  
ในการน้ี ใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูกกลาวหาหน่ึงฉบับดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําส่ัง หรือไมอาจแจง 
ใหผูถูกกลาวหาทราบได ใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา  
ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนน้ี เม่ือลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําส่ังดังกลาว ใหถือวา 
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
ขอ ๔๐ ภายใตบังคับขอ ๓๓ เม่ือไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถาประธานกรรมการบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควร หรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพิ่ม หรือลด
จํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการส่ังน้ันไวดวย และใหนําขอ ๓๕  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๖๓ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ ๓๓ ใหการสอบสวนทั้งหมด 
เสียไป ในกรณีเชนน้ี ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๒๗ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

 ๑.๒ การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งเก่ียวของกับ 
หลักความเปนกลาง 
 

๑.๒.๑ การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ถือวา 
ขัดตอหลักความเปนกลาง 
 

(๑) คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยเปนชุดเดียวกัน 

 

การดําเนินการสอบสวนวินัยและการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงเปนการพิจารณาทางปกครองเพื่อที่จะมีคําสั่งลงโทษ 
ทางวินัยอันเปนคําสั่งทางปกครอง  บุคคลที่จะได รับการแตงตั้งใหไปพิจารณา 
ทางปกครองดังกลาวจึงตองมีความเปนกลาง  เวนแตกรณีจะเขาขอยกเวนของ 
กฎหมาย  ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เม่ือขอเท็จจริง 
ตามคดีน้ีปรากฏวา มีการแตงตั้งบุคคลคนเดียวกันเปนทั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
และกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง โดยไมปรากฏเหตุวาเปนกรณีที่มีความจําเปน
เรงดวน หากปลอยใหลาชาออกไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคล
จะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได หรือไมมีเจาหนาที่ อ่ืนปฏิบัติหนาที่แทนผู น้ันได  
ประกอบกับองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงมีเพียง ๓ คน 
แตผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการทั้ง ๒ ชุด มีถึง ๒ คน  บุคคลทั้งสองจึงเปน 
เสียงขางมากและยอมคาดหมายไดวาผลการพิจารณาในชั้นกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงยอมไมแตกตางไปจากผลการสืบสวนขอเท็จจริง  ดังน้ัน เม่ือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงตามคดีน้ีไมชอบ การที่ผูมีอํานาจพิจารณา
ลงโทษทางวินัยนําผลการสอบสวนและการพิจารณาดังกลาวมาใชพิจารณาลงโทษ 
ทางวินัยจึงไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
 ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงสารวัตรสถานีตํารวจภูธรตําบลบานแปลง 

ผูฟองคดีถูกรองเรียนกลาวหาวาเรียกรับเงินเพ่ือแลกกับการไมดําเนินคดีฐานใชรถยนต 
ขาดตอภาษีประจําป และใชรถยนตที่ไมจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย 
จากรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  ตอมา ผูกํากับการสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอโปงนํ้ารอนมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงคณะกรรมการ



 
 
๑๖๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เห็นวาคดีมีมูลตามขอกลาวหา ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี ผลการสอบสวนเห็นวา 
พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเอง
หรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการอันเปนการกระทําอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
มีความเห็นวา ควรลงโทษผูฟองคดีตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและรายงาน 
ใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) พิจารณา  ตอมา ก.ตร. พิจารณาแลวมีมติลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่ง
ยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ และใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม 

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจตามคดีน้ี กฎหมาย

กําหนดใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเปน
กฎหมายที่มีผลบังคับใชในขณะนั้น และกฎ ก.พ. ที่เก่ียวของ และแมวามาตรา ๑๐๒ วรรคสอง๖  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ประกอบกับขอ ๓ วรรคหน่ึง๗ ของกฎ ก.พ. 
                                                        

๕-๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๘๒  ฯลฯ   ฯลฯ 
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่ มิควรได  

เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
มาตรา ๑๐๒  ฯลฯ   ฯลฯ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการตามวิธีการ 

ที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน  
และในการสอบสวนน้ีตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ  
โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  ทั้งน้ี เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เม่ือดําเนินการแลวถาฟงไดวา 
ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดวินัย จึงจะยุติเร่ืองได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๗ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

ขอ ๓ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแตงตั้งจากขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา และกรรมการอยางนอยอีกสองคน  
โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๒๙ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเดียวกัน จะมิไดบัญญัติหาม 
มิใหกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเปนกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  อยางไรก็ดี  
ดวยเหตุที่คําสั่งลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังทางปกครองตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน การดําเนินการสอบสวนวินัยและการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงจึงเปนการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงบุคคลท่ีจะไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการใหไปพิจารณาทางปกครองจะตองมีความเปนกลาง หากผูน้ันไมมี 
ความเปนกลางตามมาตรา ๑๓๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
หรือมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตามมาตรา ๑๖๑๐  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูน้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองไมได ประกอบกับแมวา 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงจะไดกําหนดระยะเวลาการสอบสวนไว  
แตหากยังสอบสวนไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ยังคงดําเนินการตอไปไดอีก  
 

                                                        
 ๘-๑๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 
(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ 

เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว 
เชน การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึง 
การออกกฎ 

(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๑๓ เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(๑) เปนคูกรณีเอง 
(๒) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี 
(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียง

ภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 
(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
(๕) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการ 

ในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง 
เจาหนาท่ีหรือกรรมการผูน้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันไมได 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๖๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพียงแตตองรายงานให อ.ก.พ. กระทรวงทราบตามขอ ๑๒ วรรคสาม๑๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ  ดังน้ัน การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี จึงไมมี
ความจําเปนถึงขนาดหากปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะ หรือสิทธิ 
ของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไข อีกทั้งในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อยางรายแรงผูฟองคดีก็ไมมีความจําเปนที่จะตองแตงตั้งขาราชการตํารวจซึ่งเคยเปนกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณของผูฟองคดีมาเปนกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
ผูฟองคดีอีก เพราะยังมีขาราชการตํารวจนายอ่ืนซ่ึงอยูในสังกัดเดียวกันกับผูฟองคดีที่ดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาผูฟองคดีอยู อีกเปนจํานวนมาก จึงไมอาจถือไดวาเปนกรณีไมมีเจาหนาที่ อ่ืน 
ปฏิบัติหนาที่แทนไดตามมาตรา ๑๘๑๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ   
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังแตงตั้งพันตํารวจโท บ. และรอยตํารวจเอก ย. ซ่ึงเคยดํารง
ตําแหนงคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงมาเปนกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ผูฟองคดีอีก จึงทําใหการพิจารณาทางปกครองของเจาหนาที่ตํารวจทั้งสองไมมีความเปนกลาง
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กลาวคือ ในการสืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณของผูฟองคดีน้ัน พันตํารวจโท บ. ในฐานะประธานกรรมการ และรอยตํารวจเอก ย.  
ในฐานะกรรมการ มีความเห็นวาพฤติการณของผูฟองคดีมีมูลเปนการกระทําความผิดวินัย 
อยางรายแรง เม่ือบุคคลทั้งสองไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงอีก 
โดยพันตํารวจโท บ. เปนประธานกรรมการ และรอยตํารวจเอก ย. เปนกรรมการเชนเดิม 
ประกอบกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงมีเพียง ๓ คน บุคคลท้ังสองจึงเปน 
เสียงขางมาก  ดังน้ัน จึงทําใหผลการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงยอมคาดหมายไดอยูแลววา
ไมอาจแตกตางไปจากผลการสืบสวนขอเท็จจริง เม่ือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงผูฟองคดีซ่ึงเปนการพิจารณาทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
นําผลการสอบสวนมาใชพิจารณาลงโทษทางวินัยผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย เปนเหตุให
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของ ก.ตร. ไมชอบ 

                                                        
 ๑๑ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

ขอ ๑๒   ฯลฯ    ฯลฯ 
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยเจ็ดสิบวัน ใหประธานกรรมการ

รายงานเหตุใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให อ.ก.พ. กระทรวงทราบ เพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป 
๑๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไมใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน หากปลอย
ใหลาชาไปจะเสียหายตอประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไขได หรือไมมีเจาหนาที่อื่นปฏิบัติหนาท่ี
แทนผูน้ันได 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๓๑ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดวยกฎหมายดวย  นอกจากนี้ เม่ือคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ
ไมชอบดวยกฎหมาย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งยกอุทธรณคําสั่งดังกลาวจึงไมชอบ 
ดวยกฎหมายเชนกัน แตทั้งน้ีไมตัดสิทธิผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่จะดําเนินการ
ทางวินัยกับผูฟองคดีเสียใหมใหถูกตองตามขั้นตอนทีก่ฎหมายกําหนด  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการและเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ที่มีคําสั่งใหยกอุทธรณของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๔/๒๕๕๕  
ที่ อ.๖๐๐/๒๕๕๕ และที่ อ.๘๗/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 

 

(๒) กรณีที่ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยเขารวมประชุม 
ในฐานะ อ.ก.พ. กรม พิจารณาผลการสอบสวนทางวินัยที่ตนไดเคยใหความเห็นไว 

 

การพิจารณากรณีมีผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ของ อ.ก.พ. กรม ถือเปนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูทําการพิจารณาจึงตองมีความเปนกลาง
หรือไมมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาตามนัยมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๖  
วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวา  
ผูที่ เคยเปนประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงไดเขารวมประชุม  
อ.ก.พ. กรม ในวาระการพิจารณาความผิดทางวินัยอยางรายแรงของขาราชการ 
ที่ตนเปนประธานกรรมการสอบสวนฯ ในฐานะ อ.ก.พ. กรม ถือไดวามีสภาพรายแรง 
อันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองในวาระการพิจารณาดังกลาวไมเปนกลาง  
อันมีผลทําใหมติ อ.ก.พ. กรม ที่เห็นควรใหไลขาราชการออกจากราชการ คําสั่งของ 
ผูมีอํานาจพิจารณาโทษทางวินัยที่สั่งตามความเห็นหรือมติของคณะกรรมการดังกลาว 
และคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณของขาราชการผูน้ันไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะที่ผูฟองคดีรับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง

นักวิชาการแรงงาน ๖ว กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
ถูกกลาวหาวาเรียกและรับเงินจากนายจางคนงานตางดาวที่ทํางานผิดเง่ือนไขในใบอนุญาตทํางาน 
อธิบดีกรมการจัดหางาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
ผลการสืบสวนปรากฏวา คดีมีมูลตามขอกลาวหาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง โดยมีนาย พ. เปนประธานกรรมการ
และมีกรรมการอีก ๓ คน โดยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ มีความเห็นวา ผูฟองคดีกระทํา



 
 
๑๖๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเอง 
หรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการ 
โดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง ฐานรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจง ถือเปนการรายงานเท็จ  
และฐานกระทําการอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม 
มาตรา ๘๕ วรรคสอง มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษไลออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไดสงเรื่องให อ.ก.พ. กรมการจัดหางานพิจารณา ซ่ึงที่ประชุมมีมติใหลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ โดยกรรมการที่มาประชุมในวันดังกลาวมีนาย พ. ประธานกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรง เปนบุคคลหน่ึงที่อยูในฐานะ อ.ก.พ. กรมการจัดหางานดวย  จากน้ัน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอ ก.พ. โดยนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 
มีคําส่ังใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายและไมใหความเปนธรรม 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

ที่ใชบังคับในขณะเกิดเหตุไมมีบทบัญญัติ และ ก.พ. ก็ไมไดออกกฎ ก.พ. ไววาการประชุม 
ของ อ.ก.พ. กรม จะตองดําเนินการเชนใด และบุคคลใดมีสิทธิเขารวมประชุมหรือไม จึงตองนํา
บทบัญญัติตามมาตรา ๓๑๓ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
มาใชบังคับ และเม่ือการพิจารณากรณีที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ของ  อ .ก .พ .  กรมการจัดหางาน  ถือเปนการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา  ๕๑๔  
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน อ.ก.พ. ผูทําการพิจารณาจึงตองมีความเปนกลางหรือไมมีสวนไดเสีย

                                                        
๑๓-๑๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี  
เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนดในกฎหมาย 
 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ัง
ทางปกครอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในเร่ืองนั้น ๆ ตามมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุม อ.ก.พ. กรมการจัดหางานวา นาย พ. 
ซ่ึงดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมการมีงานทํา เขาประชุมในฐานะ อ.ก.พ. 
กรมการจัดหางาน มิใชเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงตอบขอซักถาม ขอสงสัย ของ อ.ก.พ.   
นอกจากน้ี ยังปรากฏวามีกรรมการสอบสวนและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงผูฟองคดีเขารวมประชุม อ.ก.พ. คร้ังน้ีดวย ขอเท็จจริงจึงเปนที่ยุติวา นาย พ.  
ซ่ึงเคยเปนประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีมากอน ซ่ึงคณะกรรมการ
สอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในฐานะผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนดังกลาว โดยเห็นวาพฤติการณของผูฟองคดีที่เรียกและรับเงินจากนายจางจํานวน 
๔,๐๐๐ บาท กรณีคนงานตางดาวทําผิดเง่ือนไขในใบอนุญาตทํางานและรายงานขอมูลไมตรงกับ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหผูบังคับบัญชาทราบ อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ควรลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ เม่ือนาย พ. ไดเขาประชุมในฐานะ อ.ก.พ. กรมการจัดหางาน  
ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาผลการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน  
มิใชเขารวมประชุม อ.ก.พ. เพ่ือชี้แจงตอบขอซักถาม ขอสงสัยของ อ.ก.พ. และเม่ือ อ.ก.พ. กรม 
มีมติเปนประการใด ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตองสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ อ.ก.พ. กรม กรณีน้ี
นาย พ. ยอมตองมีความเห็นเชนเดิมตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งตนทําหนาที่ 
เปนประธานกรรมการ อันเปนความเห็นที่เปนปฏิปกษตอผูฟองคดี ถึงแมเหตุดังกลาว 
จะมิใชเหตุความมีสวนไดเสียตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ก็ตาม แตกรณีน้ียอมเปนเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจจะทําใหการพิจารณาทางปกครอง 
ของ อ.ก.พ. กรมการจัดหางานไมเปนกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน  ดังน้ัน การเขาประชุม อ.ก.พ. กรมการจัดหางานของนาย พ. ในฐานะ อ.ก.พ. กรม 
ตามคดีน้ี จึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง มีผลใหมติ 
อ.ก.พ. กรมการจัดหางานดังกลาว คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดีเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ และเพิกถอนคําส่ังผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดีโดยใหมีผล
ยอนหลังไปถึงวันที่คําสั่งมีผลบังคับ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือให 
ผูฟองคดีกลับเขารับราชการภายในสามสิบวัน โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการ
ดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษา ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาคืนสิทธิประโยชนตาง ๆ 
ที่ผูฟองคดีตองเสียไป เน่ืองจากการถูกลงโทษทางวินัยตามคําสั่งดังกลาวใหแกผูฟองคดี 
ตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขตามที่กฎหมายและระเบียบในเรื่องดังกลาวกําหนดตอไป  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๕/๒๕๕๕) 

 



 
 
๑๖๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

๑.๒.๒ การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ไมถือวา 
ขัดตอหลักความเปนกลาง 
 

- ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล (กบม.) และเปนผูลงนามคําสั่งลงโทษ  

 

ในกรณีที่การดําเนินการทางวินัยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูถูกกลาวหา โดยคณะกรรมการดังกลาว
เห็นวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณที่ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษ 
ทางวินัย แตกอนที่ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามกฎหมายจะสั่งลงโทษ ไดมีการเสนอเรื่องให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา ซึ่งปรากฏวาคณะกรรมการท้ังสองชุดมีพระ ร. 
เปนกรรมการรวมอยูดวย ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เห็นวาสมควรลงโทษทางวินัยใหหนักข้ึน  ในกรณีน้ี โดยที่ปรากฏวาคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายใดที่จะตองเสนอความเห็นตอ 
ผู มี อํานาจสั่ งลงโทษทางวิ นัยอันเปนคําสั่ งทางปกครอง   ดัง น้ัน  การพิจารณา 
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงเปนเพียงการกลั่นกรองงานใหกับผูมีอํานาจ 
ออกคําสั่งเทาน้ัน ไมถือเปนการพิจารณาทางปกครองที่จะตองอยูภายใตบังคับ 
ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และแมวาตอมา พระ ร. จะเปน 
ผูลงนามในคําสั่งใหปลดบุคคลดังกลาวพนจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ในฐานะเปนผูรักษาการแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ก็ไมเปนเหตุใหการพิจารณา
จนมีคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนอาจารย ๓ ระดับ ๕ ประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ถูกอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
(ผูถูกฟองคดี) กลาวหาวามีพฤติกรรมไมเหมาะสมกับการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
โดยการเขาไปเก่ียวของกับโรงเจเสติโพธิสัตว จนเปนเหตุใหวิทยาเขตไดรับความเสื่อมศรัทธา
จากประชาชน เน่ืองจากมีการนําภาพที่ไมเหมาะสมไปลงพิมพในสื่อมวลชน และภาพเผยแพร
ทางวิทยุโทรทัศน มีการลงโทษนักศึกษาเกินกวาเหตุ ไมคอยไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
และขาดคุณสมบัติไมเหมาะสมในการเปนอาจารย จึงถูกส่ังใหพักงานและตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริง  ตอมา ไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีหยุดปฏิบัติงานทุกตําแหนงจนกวาคณะกรรมการ
จะสืบสวนเสร็จ และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซ่ึงมีพระ ร. เปนประธาน



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๓๕ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรรมการ โดยคณะกรรมการดังกลาวมีความเห็นวา พฤติกรรมของผูฟองคดีเปนพฤติกรรม 
ที่ไมเหมาะสมกับสมณวิสัย ถือเปนการกระทําผิดวินัยและไมรักษาวินัยตามขอ ๔๗ และขอ ๕๑ 
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑  
ซ่ึงถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จึงสมควรลงโทษทางวินัยโดย (๑) ใหลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น 
(๒) ใหผูบริหารตักเตือนใหผูฟองคดีมิใหกระทําผิดวินัยอีก และหากกระทําผิดอีกสมควรให
ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดและรายงานใหผูถูกฟองคดีทราบ ผูถูกฟองคดีไดเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (กบม.) ซ่ึงมีพระ ร. เปนกรรมการอยูดวยพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง โดยคณะกรรมการ
ชุดดังกลาวไดพิจารณาเห็นชอบตามผลการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการชุดแรก  
แตเห็นวาควรลงโทษทางวินัยในสถานที่หนักขึ้น คือ ใหปลดผูฟองคดีจากการเปนบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย จากน้ันจึงมีคําสั่งปลดผูฟองคดีออกจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงลงนามโดยพระ ร . ในฐานะผู รักษาการแทนผูถูกฟองคดี เ ม่ือผูฟองคดีได รับทราบ 
คําสั่งลงโทษจึงมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาว แตคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดมีมติ 
ยืนยันตามมติเดิมซ่ึงมีพระ ร. เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกลาว 
ในชั้นการพิจารณาอุทธรณในเรื่องเดิมอีก  ตอมา เม่ือไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังใหปลดผูฟองคดี 
จากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิม 
และขอใหชดใชเงินคาทดแทนเงินเดือนตามที่ผูฟองคดีควรจะไดรับ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือผลการสอบสวนทางวินัยของผูฟองคดีปรากฏวา ผูฟองคดีไดเขาไป 

มีสวนเกี่ยวของกับโรงเจเสติโพธิสัตว โดยไดนําพระไปสวดพระอภิธรรมรวมกับพระอ่ืน ๆ ใหมี
การกราบศพ และในงานศพไดวางหีบศพอยูตรงกลางระหวางพระพุทธรูปกับพระสงฆ ซ่ึงถือเปน
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับจารีตประเพณี  อีกทั้ง นายอําเภอวังนอยไดมีหนังสือแจงวา ผูฟองคดี
กับพระ ว. ซ่ึงเปนผูจัดการโรงเจเสติโพธิสัตวไดมาพบนายอําเภอและพยายามเกลี้ยกลอมขอใหออก
ใบมรณบัตรใหแกผูตาย แตทางอําเภอปฏิเสธเน่ืองจากตองมีการชันสูตรศพกอน ซ่ึงคําชี้แจง 
ของนายอําเภอในฐานะเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
และไมมีสวนไดเสียกับคูกรณี ประกอบกับผูฟองคดีไดยอมรับในชั้นอุทธรณ จึงเชื่อไดวาผูฟองคดี
ไดเขารวมกิจกรรมของโรงเจเสติโพธิสัตวจริง พฤติกรรมดังกลาวของผูฟองคดีจึงเปนพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมสําหรับการเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
ดังกลาวเปนมหาวิทยาลัยที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา  
แตการกระทําของผูฟองคดีเปนการกระทําที่ไมเก่ียวของกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 



 
 
๑๖๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๖ วรรคสอง๑๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ที่มีวัตถุประสงคในการศึกษา วิจัย สงเสริมและใหการบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา 
แกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้ง เม่ือไดมีการเผยแพร
การกระทําดังกลาวโดยสื่อมวลชน เปนผลใหประชาชนโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนไดรับรู 
และรับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น อาจสงผลใหมีความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอยางไมถูกตองได กระทําการดังกลาวของผูฟองคดีจึงถือไดวา
เปนการประพฤติที่ทําใหเสื่อมเสียแกตําแหนงหนาที่ในฐานะที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งทําใหมหาวิทยาลัยตองเสื่อมเสียชื่อเสียงอยางรายแรงอีกดวย อันถือเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงตามขอ ๕๑ วรรคสอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

อยางไรก็ดี โดยที่ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใหคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล (กบม.) ตองเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครองแตประการใด  
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดดังกลาว จึงเปนเพียงการกลั่นกรองงานใหกับ 
ผูมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองเทาน้ัน จึงไมอยูภายใตบังคับมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  อีกทั้ง เม่ือผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังมอบหมายให 
พระ ร. ซ่ึงเปนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวางแผน เปนผูรักษาการแทนเนื่องจากผูถูกฟองคดี
จะตองเขารับการตรวจรางกายและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในชวงเวลานั้น พระ ร. จึงมีอํานาจ
หนาที่เชนที่อธิการบดีจะพึงมีตามกฎหมาย รวมทั้งมีอํานาจลงนามในคําส่ังลงโทษบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยดวยตามมาตรา ๒๗๑๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
                                                        
 ๑๕-๑๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มาตรา ๖  ฯลฯ   ฯลฯ 
 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา วิจัย สงเสริม และใหบริการทางวิชาการ 
พระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 
(๑) บริหารงานของมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด รวมทั้งนโยบาย

และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั  
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของมหาวิทยาลัย  
(๓) สงเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษา 
(๔) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอนอาจารย เจาหนาที่และลูกจาง รวมท้ังดําเนินการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 
(๕) เปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 
(๖) จัดทําและเสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตอสภามหาวิทยาลัยและ 

มหาเถรสมาคม 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังน้ัน การที่พระ ร. เคยไดรับการแตงตั้ง 
ใหเปนกรรมการทั้งในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี และคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล (กบม.) ลงนามในคําสั่งที่ใหปลดผูฟองคดีพนจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
กรณีดังกลาวไมอาจถือวาพระ ร. มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาทางปกครอง 
อันถือไดวามีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตามมาตรา ๑๖ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตอยางใด  นอกจากนี้ แมการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีจะมีความเห็นวา ควรลงโทษผูฟองคดีโดยลด 
ขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และใหผูบริหารตักเตือนผูฟองคดีมิใหกระทําผิดอีก และหากกระทําผิดอีก 
ใหลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดก็ตาม ก็เปนเพียงขอเสนอใหผูถูกฟองคดีใชดุลพินิจในการพิจารณา
เทาน้ัน หาใชเปนการผูกมัดใหผูถูกฟองคดีจะตองพิจารณาเห็นชอบตามขอเสนอท้ังหมดไม  
ผูถูกฟองคดียอมมีอํานาจที่จะใชดุลพินิจลงโทษผูฟองคดีตามความหนักเบาของความผิด 
ที่ไดกระทําขึ้น ตั้งแตภาคทัณฑ หรือตําหนิเปนลายลักษณอักษร ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 
ปลดออก หรือไลออกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงาน
บุคคลฯ ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยวาการกระทําของผูฟองคดี
เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามขอ ๕๑ วรรคสอง ของขอบังคับดังกลาว ที่ผูถูกฟองคดี
เห็นชอบและลงโทษปลดผูฟองคดีพนจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบแลว  ดวยเหตุดังกลาว การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยปลดผูฟองคดีพนจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงเปนการกระทํา
ที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๔/๒๕๕๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
(๗) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองอธิการบดีซ่ึงเปนพระภิกษุ 

และไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน 
ฯลฯ   ฯลฯ 
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๒. คําสั่งลงโทษทางวินัย 
 

 ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 

๒.๑.๑ คําสั่งลงโทษภาคทณัฑ 
 

- กรณีขาราชการไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ  

 

การที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไมยอมลงนาม
รับทราบคําสั่งเปนหนังสือของผูบังคับบัญชาที่มอบหมายงานพิเศษใหมีหนาที่ดูแล
รับผิดชอบครุภัณฑที่เสื่อมสภาพและรอการจําหนาย โดยอางวามีภาระงานที่ตอง
รับผิดชอบเปนจํานวนมาก  พฤติกรรมดังกลาวถือเปนการไมยอมรับทราบและ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย  
อันแสดงใหเห็นถึงความไมขยันหม่ันเพียรและมีเจตนาจงใจขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และยอมสงผลกระทบกระเทือน
ตอระบบบังคับบัญชาในหนวยงาน ซึ่งถือเปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
การที่ผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจออกคําสั่งลงโทษภาคทัณฑขาราชการดังกลาว อันเปนโทษ
ข้ันต่ําสุดของการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงวิศวกรไฟฟา ๖ สังกัดหนวยซอมบํารุง 

และอาคารสถานที่ ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับมอบหมาย 
จากผูอํานวยการศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
ใหมีหนาที่ ดูแลรับผิดชอบครุภัณฑที่ เสื่อมสภาพและรอการจําหนาย แตเ ม่ือเจาหนาที่ 
ไดนําหนังสือมอบหมายหนาที่ไปแจงใหขาราชการผูมีรายชื่อรับผิดชอบลงนามรับทราบคําสั่ง  
ปรากฏวาผูฟองคดีไมยอมลงนาม ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดนํารายละเอียดในหนังสือดังกลาว 
จัดทําคําสั่งศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา และใหนางสาว บ. ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน
พรอมพยานสองคนนําคําสั่งไปแจงใหผูที่ไดรับมอบหมายทราบอีกคร้ัง แตผูฟองคดีไมยอม 
ลงนามรับทราบคําสั่งเชนเดิม โดยผูฟองคดีไดมีหนังสือชี้แจงวาไมอาจรับงานได เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีมีงานที่อยู ในหนาที่ รับผิดชอบเปนจํานวนมาก หากรับงานดังกลาวไวอาจเกิด 
ความบกพรองเสียหายตอราชการได ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสั่งการทายหนังสือของผูฟองคดี 
ในวันเดียวกันวา ตามคําสั่งที่มอบไปถือเปนหนาที่ที่มอบหมาย ขอใหปฏิบัติตามคําสั่ง หากมี



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๓๙ 
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ภาระงานอ่ืนมาก ขอใหระบุภาระงานมาพรอมกับเวลาที่ใชปฏิบัติ  จากน้ัน จึงใหนางสาว บ.  
ไปชี้แจงและนําคําสั่งเดิมใหผูฟองคดีลงนามรับทราบอีกคร้ัง แตผูฟองคดียังคงไมยอมลงนาม
รับทราบคําสั่ง โดยใหเหตุผลวากําลังรวบรวมเอกสารภาระงานที่จะเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
หลังจากนั้น จึงไดมีหนังสือชี้แจงภาระงานที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับการซอมบํารุง โดยแจงวา 
บางคร้ังเปนงานเรงดวนที่ตองทําตอเน่ืองจนกวาจะแลวเสร็จ ทําใหไมมีเวลาเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพจึงไมสามารถปฏิบัติงานได  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดเปลี่ยนแปลงคําสั่งโดยตัดรายชื่อผูฟองคดีออกและมอบหมายงานใหเจาหนาที่ อ่ืน 
ในหนวยงานรับผิดชอบแทน รวมทั้งไดขอใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการทางวินัย 
กับผูฟองคดี  หลังจากน้ัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงพิจารณาแลวเห็นควรดําเนินการ 
ทางวินัยแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
ไมรายแรง คณะกรรมการสอบสวนดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีมีความผิดวินัยตาม 
ขอกลาวหาจริง จึงเสนอใหลงโทษภาคทัณฑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นชอบดวย จึงมีคําสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑผูฟองคดี ฐานไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ดังกลาว แตคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
พิจารณาแลวเห็นควรใหยกอุทธรณ และเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๓) พิจารณา ซ่ึงตอมาไดพิจารณาแลวมีมติยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังลงโทษภาคทัณฑและมติยกอุทธรณดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยที่มาตรา  ๓๙๑๘ แหงพระราชบัญญัติข าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดให ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

                                                        
๑๘ พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   มาตรา ๓๙ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต เที่ยงธรรม 
ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 
   หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอื่น 
   การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรได  
เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 
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ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใส 
รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ 
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ การที่ผูฟองคดีมีพฤติกรรม 
ที่ไมยอมลงนามรับทราบคําสั่งเปนหนังสือของผูบังคับบัญชาถึงสองครั้ง โดยอางเหตุวา 
มีภาระงานในความรับผิดชอบเปนจํานวนมาก และเกรงวาจะไมสามารถปฏิบัติตามคําส่ัง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตขณะเดียวกันก็ยอมรับวาหากมีการยืนยันคําส่ังที่ชัดเจน ก็พรอม 
ที่จะปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ประกอบกับเม่ืองานที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมเปนงานพิเศษชั่วคราว  
แมงานเดิมจะมีมาก ผูฟองคดีก็ยอมตองมีหนาที่วางแผนจัดการงานที่ได รับมอบหมาย 
ใหมีประสิทธิภาพเต็มกําลังความสามารถของตนเอง หากผูฟองคดีไมยอมรับงานแลว 
ผูบังคับบัญชาก็ยอมตองมอบหมายใหขาราชการผูอ่ืน ซ่ึงถือเปนการผลักภาระใหขาราชการ 
ผูอ่ืนรับไปดูแลแทน หากขาราชการผูอ่ืนปฏิเสธโดยเหตุผลเชนเดียวกับผูฟองคดี ยอมเปน
ปญหาในการควบคุมบังคับบัญชาและเปนแบบอยางที่ไมดี พฤติกรรมดังกลาวของผูฟองคดี 
จึงเปนการไมยอมรับทราบและปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาที่ราชการ 
และยอมแสดงถึงความไมขยันหม่ันเพียร และมีเจตนาจงใจขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ และยอมสงผลกระทบกระเทือนตอระบบ 
บังคับบัญชาในหนวยงาน เม่ือผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงจริง ผูบังคับบัญชา 
จึงมีอํานาจสั่งลงโทษ โดยมีดุลพินิจที่จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ตามสภาพความรายแรงแหงการกระทําผิดวินัย  ทั้งนี้ ตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง๑๙ ของขอบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และในกรณีของผูฟองคดี  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดสั่งลงโทษภาคทัณฑ ซ่ึงเปนโทษขั้นต่ําสุดของการกระทําผิดวินัย 
อยางไมรายแรงแลว  ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดีจึงเปน
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา ยังไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงไดวาผูฟองคดีไมไดมีเจตนา 
จงใจขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ได รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา และ 

                                                                                                                                                               
   การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

๑๙ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ขอ ๕ ขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ 

ลดข้ันเงินเดือน ทั้งน้ีสําหรับโทษตัดเงินเดือนใหลงโทษรอยละ ๕ เปนเวลาไมเกินสามเดือน สวนโทษลดข้ันเงินเดือนใหลงโทษได 
ไมเกิน ๑ ข้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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การสอบสวนวินัยเปนไปตามขั้นตอนระเบียบของทางราชการ เห็นควรยกอุทธรณ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีมติใหยกอุทธรณ จึงเปนการใชดุลพินิจตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑)๒๐  
ของขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว 
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษา
ยกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖/๒๕๕๗) 
 

- กรณีขาราชการไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ และจรรยาบรรณของขาราชการ 

 

การท่ีขาราชการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงผูบังคับบัญชาของตน 
เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาตอ โดยไมมีรายละเอียดวาเปนการขอขยาย
ระยะเวลาการลาศึกษาตอหรือเปนการขอลาประเภทใด และมิไดกําหนดระยะเวลา 
ของการลาไว จดหมายฉบับดังกลาวจึงไมมีลักษณะเปนใบลาแตอยางใด ประกอบกับ 
เม่ือการยื่นใบลาพักผอนเปนการยื่นยอนหลัง โดยมิไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน
ตามหลักเกณฑที่ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการกําหนดไว ทั้งไมปรากฏวา 
มีเหตุจําเปนหรือรีบดวน รวมถึงพฤติการณพิเศษที่ขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติ
ราชการและไมอาจยื่นใบลาตามปกติได พฤติกรรมดังกลาวจึงเปนการไมถือและ 
ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  อันเปนความผิดวินัย 
อยางไมรายแรง การที่ผูบังคับบัญชาออกคําสั่งลงโทษภาคทัณฑขาราชการคนดังกลาว 
จึงเปนคําสั่งที่เหมาะสมและชอบดวยกฎหมาย  

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงนักเทคนิคการแพทย ๖ สังกัดภาควิชา 

พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
(ผูถูกฟองคดี) ใหลาราชการเพ่ือศึกษาภายในประเทศมีกําหนด ๒ ป คือ ตั้งแตวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ และไดขออนุมัติขยายระยะเวลาการลาศึกษาตอ 
รวมเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอและขยายเวลาการลาศึกษาตอเปนเวลา ๕ ป  ตอมา  

                                                        
๒๐ ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๑๘ เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินิจฉัยตอสภามหาวิทยาลัย 
เม่ือสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติดังน้ี 

(๑) ถาเห็นวาการส่ังลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๖๔๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เม่ือวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ ผูฟองคดีสอบปองกันวิทยานิพนธตามหลักสูตรดังกลาว  
โดยสอบผานอยางมีเง่ือนไขที่จะตองแกไขเพ่ิมเติมวิทยานิพนธ ผูฟองคดีเห็นวาไมอาจ 
แกไขวิทยานิพนธใหแลวเสร็จภายในระยะเวลากอนหมดสัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษาตอ 
คร้ังสุดทายได จึงไดสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยา เม่ือวันที่ ๑๗ 
เมษายน ๒๕๔๗ เพ่ือขออนุญาตใหผูฟองคดีอยู เ พ่ือแกไขวิทยานิพนธตออีกประมาณ  
๒-๓ สัปดาห โดยมิไดระบุรายละเอียดการขออนุมัติเพ่ืออยูทําวิทยานิพนธตอวาเปนการลา 
เพ่ือขอขยายเวลาการลาศึกษาตอหรือเปนการลาตามปกติ รวมทั้งมิไดระบุวาเปนการลา 
ประเภทใดและมิไดกําหนดระยะเวลาของการลา และผูฟองคดีก็มิไดกลับมาปฏิบัติราชการ 
ภายหลังสิ้นสุดระยเวลาการลาศึกษาตอที่ไดรับอนุญาต  หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๔๗ หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาไดตอบจดหมายผูฟองคดีทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสวา  
ใหผูฟองคดีทําจดหมายลากิจเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงผูฟองคดีเขาใจวาจะไดรับอนุญาตใหลาตอ
เพ่ือแกไขวิทยานิพนธได จึงสงใบลาพักผอนถึงหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาทางไปรษณีย  
เพ่ือขออนุญาตลาพักผอนตั้งแตวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
รวม ๑๗ วันทําการ  ตอมา หัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาไดรายงานใหคณบดีคณะแพทยศาสตร
ทราบวา ผูฟองคดีไมไดไปรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการภายหลังครบกําหนดเวลา 
การลาศึกษาตอ เพียงแตยื่นใบลาพักผอนทางไปรษณียและภาควิชาพยาธิวิทยาไมอนุญาต 
ใหผูฟองคดีลาพักผอน และเม่ือผูฟองคดีไดจัดสงวิทยานิพนธที่แกไขเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดไป
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการที่ภาควิชาพยาธิวิทยา คณบดีคณะแพทยศาสตรจึงมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริงกรณีดังกลาว ซ่ึงผลการสืบสวนเห็นวา ผูฟองคดี 
มีพฤติการณ เขาขายเปนการกระทําความผิดวิ นัยฐานละทิ้ งหนาที่ ราชการติดตอกัน 
ในคราวเดียวกันเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตาม 
มาตรา ๙๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณบดี
คณะแพทยศาสตรไดเสนอผูถูกฟองคดีใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ผูฟองคดี  ตอมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมพิจารณาแลวมีความเห็นวา พฤติการณของ 
ผูฟองคดีถือวาไมมีเจตนาละทิ้งหนาที่ราชการและไมนาจะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควร  
ซ่ึงไม เขาขายเปนการกระทําความผิดวิ นัยอยางรายแรงตามมาตรา  ๙๒  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ แตการเสนอใบลาทางไปรษณียและไมจัดสง
ใบลาลวงหนากอน ถือวาเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
จึงใหคณะแพทยศาสตรทบทวนการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีใหม คณบดีคณะแพทยศาสตร
พิจารณาแลวมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดี กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
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วินัยไมรายแรง  ตอมา คณะกรรมการสอบสวนไดรายงานผลการสอบสวนวา พฤติการณของ 
ผูฟองคดีเปนความผิดฐานไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
ตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ 
และงดจายเงินเดือนผูฟองคดีในวันที่ไมไดมาปฏิบัติราชการ คณบดีคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดีและงดจายเงินเดือน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหมพิจารณาแลวมีความเห็นวา แมผูฟองคดีจะไมมาปฏิบัติหนาที่ระหวาง
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แตถือวามีเหตุผลอันสมควร  
จึงยังคงมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางเวลาดังกลาว คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จึงมีคําสั่งยกเลิกในสวนการงดจายเงินเดือนผูฟองคดีระหวางวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รวม ๓๖ วัน ตามคําส่ังคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
นอกน้ันใหเปนไปตามคําสั่งเดิม ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว แตสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน 
คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ และใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือผูฟองคดีไดรับอนุมัติจากผูถูกฟองคดีใหลาราชการเพื่อศึกษาตอ

ภายในประเทศและไดรับอนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไดมีคําสั่งอนุมัติใหผูฟองคดีอยูศึกษาตอตั้งแตวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๔๗ เม่ือครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแลว  
ผูฟองคดีจะตองรีบรายงานตัวกลับเขาไปปฏิบัติราชการโดยเร็วตามขอ ๑๙ ของระเบียบ ก.ม. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แมวาผูฟองคดีไดสอบปองกันวิทยานิพนธเพ่ือจะสําเร็จการศึกษาในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ 
และปรากฏผลการสอบวา สอบผานโดยมีเง่ือนไขวาตองแกไขเพิ่มเติมวิทยานิพนธดังกลาว  
ทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาการลาศึกษาตอ
ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๗ ก็ตาม ผูฟองคดีก็ยังคงมีหนาที่ตองไปรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการตอภาควิชาพยาธิวิทยา ซ่ึงเปนตนสังกัดและขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ 
คร้ังใหม แตผูฟองคดีกลับใชวิธีการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๗  
ถึงหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีเพ่ือขออนุมัติอยูแกไข
วิทยานิพนธตอ โดยจดหมายดังกลาวไมมีรายละเอียดเพียงพอวาเปนการขอขยายระยะเวลา 
การลาศึกษาตอหรือเปนการขอลาประเภทใด จึงไมมีลักษณะเปนใบลาแตอยางใด  อีกทั้ง  
เม่ือหัวหนาภาควิชามีจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงผูฟองคดีในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗  
แนะนําผูฟองคดีใหสงจดหมายลากิจเปนลายลักษณอักษร แตผูฟองคดีไดสงใบลาพักผอน  



 
 
๑๖๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   
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ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ทางไปรษณียถึงหัวหนาภาควิชาพยาธิวิทยาโดยขออนุญาต 
ลาพักผอนตั้งแตวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รวม ๑๗ วันทําการ 
และไดอยูแกไขวิทยานิพนธตอจนแลวเสร็จในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และกลับไป 
รายงานตัวที่ภาควิชาพยาธิวิทยาในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยผูบังคับบัญชาไมไดอนุญาต
ใหลาพักผอน น้ัน การยื่นใบลาของผูฟองคดีจึงเปนการยื่นใบลาพักผอนยอนหลัง ซ่ึงไมเปนไปตาม
หลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอ ๒๖๒๑ ของระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่กําหนดใหผูประสงคจะลาพักผอนตองจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ
อนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได ทั้งกรณีของผูฟองคดียังไมใชเหตุจําเปน
หรือรีบดวนตามขอ ๑๒๒๒ ของระเบียบวาดวยการลาของขาราชการฯ ที่กําหนดยกเวนใหใช
ใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบ หรือสามารถลาโดยใชวิธีการอยางอ่ืนได และไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนกรณีที่ผูฟองคดีไมสามารถมาปฏิบัติราชการได ผูฟองคดีจึงไมอาจอาง
พฤติการณพิเศษจนเปนอุปสรรคขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ จนไมอาจยื่นใบลา
ตามปกติตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ วรรคหน่ึง๒๓ ของระเบียบเดียวกันได เม่ือกรณีของ 
ผูฟองคดีไมเขาขอยกเวนตามที่ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการฯ กําหนดไว ผูฟองคดี 
จึงตองยื่นใบลาพักผอนลวงหนาตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตและไดรับอนุญาตกอน  
จึงจะไมไปปฏิบัตริาชการได ตามขอ ๒๖ ของระเบียบดังกลาว เม่ือระหวางวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เม่ือขอเท็จจริงฟงไดวา ผูฟองคดีไมไดไปปฏิบัติ
ราชการโดยไมไดยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชา กรณีจึงถือวาผูฟองคดีไดกระทําผิดตามขอกลาวหา
โดยไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ อันเปนความผิดวินัย 
 
 

                                                        
 ๒๑-๒๓ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

    ขอ ๑๒ การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบน้ี เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวนจะใชใบลาท่ีมีขอความไมครบถวน
ตามแบบ หรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตทั้งน้ีตองสงใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ  

    ขอ ๑๕ ขาราชการผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเน่ืองมาจากพฤติการณพิเศษ ซ่ึงเกิดข้ึนกับบุคคล
ทั่วไปในทองที่น้ัน หรือพฤติการณพิเศษซ่ึงเกิดข้ึนกับขาราชการผูน้ันและมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของ
ขาราชการผูน้ันเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้ง
ตามปกติ ใหขาราชการผู น้ันรีบรายงานพฤติการณที่ เกิดข้ึนรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการไมได 
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๒๖ ขาราชการซ่ึงประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ

อนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๔๕ 
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อยางไมรายแรงตามมาตรา ๙๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
การที่ผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ จึงเหมาะสมและชอบดวยกฎหมายแลว 
และเมื่อไดวินิจฉัยแลววาคําสั่งดังกลาวชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีจึงไมไดกระทําละเมิด 
และไมตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูฟองคดีแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘/๒๕๕๖)  

 

- กรณีขาราชการไมรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของ 
ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

  ขาราชการครู มีหนาที่อบรมสั่ งสอนวิชาการแกศิษย  รวมถึง 
ตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี จึงตองมีการครองตนใหเหมาะสมเปนที่ เคารพ 
และนับถือแกศิษยและประชาชนทั่วไป การที่ขาราชการครูประพฤติตนไมเหมาะสม 
เปนเหตุใหบุคคลทั่วไป รวมทั้งศิษยและผูรวมงานเขาใจไดวามีความสัมพันธฉันชูสาว 
กับผูบังคับบัญชาของตนเอง พฤติกรรมดังกลาวนอกจากจะเปนการกระทําที่เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ ราชการแลว  ยังสงผลกระทบตอชื่อเสียงและ 
ความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนที่มีตอหนวยงานของรัฐอีกดวย กรณีจึงเปน 
การไมรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
มิใหเสื่อมเสีย อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วซึ่งเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง  
เม่ือผูบังคับบัญชาออกคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ จึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนขาราชการครู โรงเรียนบานแมทุเลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมสนิทสนมกันเปนพิเศษกับนาย อ. 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามหลัง (ประชารังสรรค) จนทําใหผูอ่ืนเขาใจวามีความสัมพันธ 
ฉันชูสาวกัน จากกรณีเม่ือคร้ังที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงครูโรงเรียนโคงเจริญวิทยา ชวยราชการ
โรงเรียนบานสามหลัง (ประชารังสรรค) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไมรายแรง
กับผูฟองคดี โดยคณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาแลวเห็นวา พฤติกรรมดังกลาวของ 
ผูฟองคดีกับนาย อ. เปนการเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของขาราชการ ซ่ึงเปนการกระทําผิดแบบ

                                                        
 ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๙๑ ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
และจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามขอบังคับที่ ก.พ. กําหนด 
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ธรรมเนียมของขาราชการที่ดี และทําใหความรูสึกของสังคมมีความรังเกียจตอการกระทําน้ัน ๆ 
ถือวาเปนผูประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมี
คําสั่งลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดี ผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหยก
อุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑและมติที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 เม่ือพิจารณาจากคําใหการของพยานซึ่งสวนใหญเปนเด็กนักเรียนและ

ผูรวมงานของผูฟองคดีตางไดใหถอยคําสอดคลองกันวา ผูฟองคดีมีพฤติกรรมสนิทสนม 
กับนาย อ . เกินความสัมพันธในฐานะผูรวมงานและผู ใตบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตอกัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พยานที่เปนเด็กนักเรียนซึ่งมีจํานวนถึง ๑๑ ราย ใหถอยคําสอดคลอง
เชื่อมโยงกันถึงพฤติกรรมของผูฟองคดีและนาย อ. ที่มีการจับมือกัน เอาหนาแนบกันหรือ 
เขาไปในรถยนตสวนตัวทั้งที่ยังมีผาคลุมรถปดอยู ซ่ึงพยานที่เปนเด็กนักเรียนโดยธรรมชาติ 
ยอมตองมีความเกรงกลัวและไมกลามีเร่ืองบาดหมางใจกับครูในโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู  
จึงไมนาจะใหถอยคําที่เปนการใสความผูฟองคดีใหเสื่อมเสีย เวนเสียแตวาผูฟองคดีจะมีพฤติกรรม
ตามที่พยานรูเห็นจริง ประกอบกับไมนาเชื่อวาพยานซึ่งมีถึง ๒๐ ปาก จะพรอมใจกันใหการปรักปรํา
ใสรายผูฟองคดี  และแมพยานทั้ งหมดจะไมสามารถยืนยันไดวาผูฟองคดีกับนาย  อ .  
มีความสัมพันธถึงขั้นชูสาวตอกัน แตก็ทําใหเขาใจไดวามิใชเปนความสัมพันธอยางพ่ีนอง 
หรือญาติตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง เพราะหากเปนญาติกันจริง นาย อ. ก็ตองใหการเชนเดียวกัน 
แตกลับไมปรากฏวานาย อ . ไดใหถอยคําทํานองเดียวกับผูฟองคดี ทั้งการกลาวอาง 
ความเปนญาติ ผูฟองคดีไดยกขึ้นอางในภายหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ผูฟองคดีแลว รวมถึงไมปรากฏวามีผูรวมงานคนใดทราบวาผูฟองคดีกับนาย อ. เปนญาติกัน  
นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาจากคําใหการของพยานที่ผูฟองคดีอางอิงจํานวน ๔ ราย ตางใหการ
เพียงวา ผูฟองคดีมิไดมีความสัมพันธฉันชูสาวกับนาย อ. เทาน้ัน แตไมมีพยานหลักฐาน 
ที่ยืนยันหักลางแกขอกลาวหาแตอยางใด เม่ือพิเคราะหถึงพฤติกรรมและการกระทําประกอบ
พยานแวดลอมแลว กรณีจึงเชื่อไดวาผูฟองคดีกับนาย อ. มีความสนิทสนมกันเปนพิเศษฉันชูสาว 
มิใชในฐานะผูรวมงาน ทั้งที่ตางฝายตางมีครอบครัวอยูแลว เม่ือผูฟองคดีเปนขาราชการครู 
มีหนาที่อบรมสั่งสอนทางวิชาการแกศิษย รวมถึงตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกศิษย 
และบุคคลทั่วไป จึงตองมีการครองตนใหเหมาะสมเปนที่เคารพศรัทธา และเปนที่นานับถือ 
แกศิษยและประชาชนโดยทั่วไป แตผูฟองคดีกลับประพฤติตนไมเหมาะสม เปนเหตุใหบุคคลอ่ืน
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รวมตลอดทั้งศิษยและผูรวมงานติฉินวามีพฤติกรรมสอไปในลักษณะความสัมพันธฉันชูสาว 
กับผูบังคับบัญชาของตนเอง พฤติกรรมดังกลาวของผูฟองคดีนอกจากจะเปนการกระทําที่เสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการแลว ยังมีผลกระทบตอชื่อเสียงและความเลื่อมใสศรัทธา
ของประชาชนที่มีตอหนวยงานของรัฐอีกดวย กรณีจึงเปนการไมรักษาชื่อเสียงของตน 
และเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๙๔  
วรรคหนึ่ง๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ซ่ึงเปน 
การกระทําผิดวินัยไมรายแรง การที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นควรลงโทษภาคทัณฑ 
ผูฟองคดี ซ่ึงเปนโทษทางวินัยสถานเบาที่สุดสําหรับความผิดวินัยอยางไมรายแรงตาม 
มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง๒๖ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นชอบดวย  
จึงมีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดี จึงเปนการใชดุลพินิจออกคําส่ังลงโทษที่ชอบดวยกฎหมายแลว 
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๒/๒๕๕๖)  

 

๒.๑.๒  คําสั่งลงโทษตัดเงนิเดือน 
 

 - กรณีขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล  

 

   การกอสรางอาคารเรียนเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จะพิจารณาดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม มิใชอํานาจโดยตรงของ
ผูอํานวยการโรงเรียน การท่ีผูอํานวยการโรงเรียนกูยืมเงินจากกองทุนการศึกษาของ
โรงเรียน ซึ่งเปนเงินนอกงบประมาณและเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําดอกผล 
ของกองทุนไปใชเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนไปสมทบกับงบประมาณที่ใช 
ในการกอสรางอาคารเรียน  อันเปนการกระทําโดยผิดวัตถุประสงคของกองทุน  
ทั้งยังเปนการกูยืมเงินโดยไมไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

                                                        
๒๕-๒๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

    มาตรา ๙๔ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนง
หนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๐๐ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด กระทําผิดวินัยไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบ 
การพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน 
ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๖๔๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเก็บรักษาเงินและ 
การนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ พฤติกรรมดังกลาวจึงเปนการไมปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนความผิดวินัย
อยางไมรายแรง การที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูอํานวยการโรงเรียน  
จึงเหมาะสมและชอบดวยกฎหมาย   

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยา

ประชานุกูล) ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารเรียน แตเน่ืองจากการขาดแคลน
หองเรียนประกอบกับนักเรียนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น โรงเรียนจึงไดขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบกอสราง
ใหใหญขึ้น จึงไดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูนําชุมชน บุคลากร และ
ลูกจางในสังกัดโรงเรียนวัดอบทมฯ ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติใหยืมเงินจากกองทุนการศึกษาที่ไดรับ
บริจาคของโรงเรียนเพ่ือสมทบกับงบประมาณของทางราชการในการกอสรางอาคารเรียน โดยมี 
ผูฟองคดีลงนามในสัญญายืมเงินดังกลาวและไดชดใชคืนเรื่อยมา  ตอมา มีผูรองเรียนวา 
ผูฟองคดียืมเงินดังกลาวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อางทอง (ผูถูกฟองคดีที่  ๑) จึงมีคํา ส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวิ นัยผูฟองคดี 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา เงินบริจาคมีวัตถุประสงคใหใชตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  
ไมมีขอกําหนดใหยืมไปใชจายได จึงเสนอความเห็นลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองพิจารณาแลวเห็นชอบดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่ง 
ลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕% เปนเวลา ๑ เดือน ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว 
ตอคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาอางทอง  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี 
พรอมทั้งคืนสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ผูฟองคดีเสียไปอันเนื่องมาจากคําส่ังลงโทษดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือเงินกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอบทมฯ เปนเงินบริจาคท่ีผูบริจาค

เร่ิมตนมีวัตถุประสงคเ พ่ือนําดอกผลของกองทุนไปเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน 
อยางตอเน่ือง โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของกองทุนไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
ตามระเบียบคณะกรรมการโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยานุกูล) วาดวย การบริหารเงินกองทุน
การศึกษาและดอกผลเงินกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอบทม พ.ศ. ๒๔๔๒ แตขอเท็จจริง
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดลงนามในสัญญายืมเงินจากกองทุนเพ่ือสมทบกับงบประมาณของ 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางราชการในการกอสรางอาคารเรียน จึงเปนการยืมเงินกองทุนไปใชจายโดยผิดวัตถุประสงค 
ของกองทุน และเงินยืมจํานวนดังกลาวไมไดเปนดอกผลของกองทุน แตเปนเงินตนของกองทุน  
อีกทั้ง ยังปรากฏวาไมมีการชําระดอกเบี้ยคืนใหแกกองทุนและคงคางชําระเงินยืมอีกจํานวนหนึ่ง  
ดังน้ัน การท่ีกองทุนไมไดรับดอกผลตามที่ควรจะไดรับ จึงยอมเปนความเสียหายที่เกิด 
กับกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอบทมฯ และโดยที่โรงเรียนวัดอบทมฯ และสํานักเขตพื้นที่
การศึกษาอางทองเปนหนวยงานสวนกลางที่ มีสํานักงานอยูในภูมิภาค สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเปน
หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ ซ่ึงการที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได มีคําสั่ งมอบอํานาจอนุ มัติการขอยืมเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด  
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผูอํานวยการสถานศึกษา ซ่ึงเปนสวนราชการ 
ผูเบิกเงินกับสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ แลวแตกรณี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เม่ือปรากฏวาอําเภอวิเศษชัยชาญไมมีสํานักงานคลังตั้งอยู  
ผูที่มีอํานาจอนุมัติเงินยืมจากเงินกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอบทมฯ ซ่ึงเปนเงินนอกงบประมาณ 
จึงตองเปนผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือการกูยืมเงินกองทุนครั้งนี้ ผูฟองคดีมิไดเสนอเรื่องขออนุมัติ 
ยืมเงินกองทุนตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพียงแตไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเทาน้ัน ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวไมมีอํานาจอนุมัติใหผูฟองคดียืมเงินดังกลาวได 
กรณีจึงเปนการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามขอ ๔๓๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ 
เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ซ่ึงกําหนดให การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม ใหกระทําไดเฉพาะเพ่ือคาใชจาย
ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น ๆ หรือกรณีอ่ืน 
ซ่ึงจําเปนเรงดวนแกราชการ และไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
เม่ือผูฟองคดีและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาจายเงิน
นอกงบประมาณดังกลาว ประกอบกับการกอสรางอาคารเรียนเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับ 
การดําเนินการบริการสาธารณะทางดานการศึกษา ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จะพิจารณาดําเนินการในการกอสรางอาคารเรียนตามความจําเปนและเหมาะสมของ 
แตละโรงเรียน มิใชเปนหนาที่โดยตรงของผูฟองคดีที่จะกูยืมเงินสมทบอยางอิสระเพ่ือการ

                                                        
 ๒๗ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๑ 

  ขอ ๔๓ การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม ใหกระทําไดเฉพาะเพื่อคาใชจายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น ๆ หรือกรณีอื่นซ่ึงจําเปนเรงดวนแกราชการ และไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณ 



 
 
๑๖๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กอสรางอาคารเรียนที่แตกตางไปจากแบบแปลนและงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่กําหนดและจัดสรรให โดยอางความเปนนิติบุคคลของโรงเรียน  อีกทั้ง การกูยืมเงินดังกลาว
ยอมมีผลผูกพันกับทางราชการ หากไมอาจหรือไมสงใชเงินยืมดังกลาวพรอมดอกผลใหแก 
กองทุนการศึกษาก็จะเกิดความเสียหายได รวมทั้งผูฟองคดีเปนถึงผูบริหารสถานศึกษา 
ยอมตองทราบระเบียบของทางราชการในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงไมอาจกระทําได การกระทํา 
ของผูฟองคดีดังกลาวจึงเปนความผิดวินัย ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการไมเปนไปตามกฎหมาย 
และระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๕๒๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕%  
เปนเวลา ๑ เดือน จึงเหมาะสมและชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๔/๒๕๕๖)  

 

 - กรณีขาราชการไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่ง 
ในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไมถือและปฏิบัติ
ตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของขาราชการ  
และไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษาความสามัคคี กระทําการกลั่นแกลงและไมชวยเหลือกัน 
ในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 

 

การที่ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยปฏิเสธหนาที่ในการดูแล
ความเรียบรอยการใชอุปกรณภายในสํานักงาน หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่ตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ไมเชื่อฟงคําตักเตือนของผูบังคับบัญชา ใชถอยคําที่ไมเหมาะสม
และไมสุภาพเม่ือผูบังคับบัญชาวากลาวตักเตือน รวมทั้งใชโทรศัพทของทางราชการ 
เพื่อติดตอในเรื่องสวนตัว พฤติกรรมดังกลาวถือเปนการไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
ไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และไมสุภาพเรียบรอย 
ไมรักษาความสามัคคี กระทําการกลั่นแกลงและไมชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนขาราชการดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

                                                        
 ๒๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๘๕ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๕๑ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารท่ัวไป ระดับ ๕ สังกัด 

ศูนยเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถูกกลาวหาวา 
กระทําความผิดทางวินัยรวม ๑๒ กรณี อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดี 
มีความผิดทางวินัยรวม ๗ กรณี ๓ ฐานความผิด ดังน้ี ความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
กรณีปฏิเสธไมยอมดูแลการใชเคร่ืองโทรสารของศูนยเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กรณีหลีกเลี่ยงไมไปซื้อของที่ระลึกเพ่ือเตรียมไวเน่ืองในโอกาสครบรอบ ๖ ป สถาบันวิจัยพลังงาน 
และกรณีไมเขารวมประชุมประจําเดือนที่ผูบังคับบัญชาจัดใหมีขึ้นเพ่ือชี้แจงและแจงขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ใหเจาหนาที่ทราบและถือปฏิบัติรวม ๘ คร้ัง ความผิดฐานไมสุภาพเรียบรอย 
และไมรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการดวยกัน กรณีพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปรย
และไมยอมรับการวากลาวตักเตือนของผูบังคับบัญชา และความผิดฐานไมถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของขาราชการ กรณีใชโทรศัพทของทางราชการติดตอเร่ืองสวนตัวในเวลาราชการ
เปนเวลานาน จึงมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี จํานวนรอยละ ๕ เปนเวลา ๓ เดือน  
ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออนุกรรมการการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวา 
ไมไดรับความเปนธรรมเพราะคําสั่งลงโทษเกิดจากการกลาวหาวาผูฟองคดีกระทําความผิด 
ทางวินัยตั้งแตป พ.ศ ๒๕๔๐ แตเพ่ิงมีการสอบสวนเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยและคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ในการพิจารณาวาคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี จํานวนรอยละ ๕ 

เปนเวลา ๓ เดือน ชอบดวยกฎหมายหรือไม น้ัน สามารถพิจารณาตามฐานความผิดไดดังนี้ 
สําหรับความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ 
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง๒๙ แหงพระราชบัญญัติ

                                                        
 ๒๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบ 
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังน้ันจะทําใหเสียหาย 
แกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวน
คําส่ังน้ันก็ได และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๖๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นวา การที่ผูฟองคดีปฏิเสธไมยอมดูแลการใช
เคร่ืองโทรสารของศูนยเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอางวาเลขานุการ 
ศูนยเคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) เปนผูขอดูแลเอง น้ัน  
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไดมอบหมายหนาที่ดังกลาวใหแกผูฟองคดีจริง 
เพ่ือใหเหมาะสมกับตําแหนงของผูฟองคดี แตผูฟองคดีกลับปฏิเสธและไมยอมปฏิบัติ 
ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๔  นอกจากน้ี กรณีที่ผูฟองคดีหลีกเลี่ยงไมยอมไปซ้ือของที่ระลึก 
โดยอางวา เน่ืองจากไดรับแจงจากเจาหนาที่การเงินวามีปญหาเรื่องการเบิกจายเงิน แตขอเท็จจริง
กลับปรากฏวา ในวันที่ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหไปดําเนินการดังกลาว ศูนยวิจัยฯ มียอดเงิน
คงเหลือในบัญชีเพียงพอ และเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๔ มอบหมายใหเจาหนาที่พัสดุไปดําเนินการแทน 
ก็สามารถเบิกเงินจากเจาหนาที่การเงินได  อีกทั้ง กรณีที่ผูฟองคดีไมเขารวมประชุมประจําเดือน
โดยอางวาตองปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ และไดแจงลาการประชุมดวยวาจา
ทุกคร้ัง น้ัน เม่ือพิจารณาจากรายงานการสอบสวนปรากฏวา ผูฟองคดีไมไดเขารวมประชุม 
ถึง ๘ คร้ัง โดยมิไดมีการแจงเหตุขัดของ ทั้งที่ไดมีการลงชื่อรับทราบกําหนดเวลาประชุมแลว 
ประกอบกับการประชุมไดจัดใหมีขึ้นในเวลาพักเที่ยง และไมมีพยานยืนยันวาผูฟองคดี 
ไดฝากลาประชุมแตอยางใด ขออางของผูฟองคดีที่อางวามิไดกระทําผิดในฐานนี้ จึงฟงไมขึ้น 

สําหรับความผิดฐานไมสุภาพเรียบรอยและไมรักษาความสามัคคี
ระหวางขาราชการดวยกันตามมาตรา ๙๓๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ น้ัน 
เม่ือผลรายงานการสอบสวนพบวา ผูฟองคดีมีพฤติกรรมไมเชื่อฟงคําตักเตือนของผูบังคับบัญชา 
โดยพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปรยและโตเถียงโดยใชวาจาไมสุภาพตอผูบังคับบัญชา  
กรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตักเตือนถึงการกระทําของผูฟองคดีที่เปนการรบกวนการปฏิบัติงาน 
ของบุคคลอ่ืน  นอกจากน้ี ผูฟองคดียังไดทําบันทึกขอความเพ่ือใหผูบังคับบัญชาชี้แจง 
เปนลายลักษณอักษรในหลายกรณีอีกดวย และในความผิดฐานไมถือปฏิบัติและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของขาราชการตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  
ที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาวาใชโทรศัพทของทางราชการติดตอเรื่องสวนตัว น้ัน เม่ือพิจารณา 
จากบันทึกการใชโทรศัพทปรากฏวา ผูฟองคดีไดใชโทรศัพทในเร่ืองสวนตัวจริง สวนกรณีที่ 
ผูฟองคดีอางวาการถูกลงโทษทางวินัยเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชากลั่นแกลง แมกรณีดังกลาว 
จะปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๓ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปนผูกลาวโทษ แตผูถูกฟองคดีทั้งสอง 

                                                        
 ๓๐ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๙๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใด 
ที่เปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 
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มิไดเปนผูสอบสวนหรือออกคําสั่งตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ การสอบสวนและการมีคําส่ังลงโทษผูฟองคดีเปนการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอกลาวอางของผูฟองคดีในขอน้ี จึงฟงไมขึ้น และสําหรับกรณีที่ผูฟองคดี
อางวาการดําเนินการทางวินัยเปนไปอยางลาชา น้ัน เม่ือผลการสอบสวนปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดกระทําผิดวินัยในกรณีดังกลาวจริง และความลาชามิไดเปนอุปสรรคในการหาพยานหลักฐาน  
อีกทั้ง ไมปรากฏวาผูบังคับบัญชาใชอิทธิผลบังคับใหมีการปรักปรําผูฟองคดี ขอกลาวอางน้ี 
จึงฟงไมขึ้นเชนกัน  ดวยเหตุน้ี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี 
จํานวนรอยละ ๕ เปนเวลา ๓ เดือน และผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหยกอุทธรณ จึงเปนคําสั่งและมติ 
ที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๕/๒๕๕๕) 

 

๒.๑.๓ คําสั่งลงโทษลดขัน้เงินเดือน 
 

- กรณีขาราชการตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ และจรรยาบรรณของขาราชการ 

 

 การที่ขาราชการผูมีวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทยมีพฤติกรรม
เผยแพรผลการศึกษาวิจัย  และให สัมภาษณตอสื่อมวลชนถึงการใชผลิตภัณฑ 
รักษาโรคชนิดหน่ึงวาทําใหผลเลือดของผูปวยบางรายรวมถึงสภาพทางคลินิกของ 
ผูปวยดีข้ึน ทั้งที่ยังไมไดมีการรับรองผลการวิจัยจากหนวยงานที่เก่ียวของ ในขณะที่
แพทยสภาซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูบังคับบัญชาไดออกแถลงการณ
วาผลิตภัณฑดังกลาวไมสามารถรักษาโรคไดจริง แตขาราชการผูน้ันก็ยังคงมีการ
นําเสนอผลการวิจัยและใหสัมภาษณถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 
พฤติการณดังกลาวถือเปนการไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ ซึ่งเปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง การที่อธิบดีกรมการแพทย
มีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนขาราชการดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายแพทย ๘ วช. 

ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลราชวิถี ในชวงกลางป พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดทําการวิจัย 
และนําเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งใหสัมภาษณตอสาธารณชนหลายครั้งเก่ียวกับ 
การติดตามผลการใชผลิตภัณฑ V-๑ ของผูติดเชื้อ HIV  ตอมา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง เน่ืองจากมีการตรวจสอบเบื้องตนพบวาการวิจัย



 
 
๑๖๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาวเปนการวิจัยที่ตองมีการทดลองในมนุษย ซ่ึงยังไมไดรับอนุญาตและยังไมไดรับการรับรอง
ผลการวิจัยจากหนวยงานที่เก่ียวของ คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดําเนินการแลว 
มีความเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีมีมูลเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง อธิบดี 
กรมการแพทย (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
แกผูฟองคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีเขาขายเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานไมรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่
ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษ
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาแลวมีมติใหลงโทษ
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ
ตามมติดังกลาว โดยระบุเหตุผลวาการกระทําของผูฟองคดีทําใหผูติดเชื้อ HIV หลงเชื่อหรือเกิด
ความเขาใจคลาดเคลื่อนตอสรรพคุณของผลติภัณฑ V-๑ ทั้งยังไมมีหนวยงานใดรับรอง เปนเหตุให
กระทรวงสาธารณสุขและประชาชนไดรับความเสียหาย ผูปวยเสียโอกาสในการรักษาดวยวิธี 
ที่ถูกตองในอันที่จะยืดอายุออกไป มีผลทําใหเสียชีวิตกอนเวลาอันสมควร เปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงคณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนวิสามัญเก่ียวกับ
การอุทธรณและการรองทุกข (อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกข) (ผูถูกฟองคดี 
ที่ ๔) ในฐานะที่ปฏิบัติหนาที่แทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาอุทธรณแลวมีความเห็นวา 
ขอเท็จจริงที่ปรากฏยังไมพอฟงวาการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดทางวินัย ฐานประพฤติชั่ว
อยางรายแรง  อยางไรก็ดี เม่ือปรากฏวาภายหลังจากที่แพทยสภาและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุขไดแถลงวาผลิตภัณฑดังกลาวไมมีผลตอการรักษาโรค ผูฟองคดียังคง
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมทั้งใหสัมภาษณอยางตอเน่ือง  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีความเห็นวา ผูฟองคดีกระทําความผิดวินัยฐานไมถือปฏิบัติตามระเบียบ 
และแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนฯ เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ควรไดรับโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น จึงมีมติ 
ใหรายงานนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เพ่ือพิจารณาส่ังการใหกรมการแพทยสั่งลดโทษ 
ผูฟองคดีจากปลดออกจากราชการเปนลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ
ตอไป  ซ่ึงตอมา รองนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ในฐานะปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๓ 
ไดพิจารณาแลวสั่งการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามมติดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีคําสั่งลดโทษผูฟองคดีจากปลดออกจากราชการเปนลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และ 
ใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ 
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คําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยทั้งสองฉบับ และใหเพิกถอนมติที่แจงผลการพิจารณา
อุทธรณเฉพาะในสวนที่ระบุความผิดวินัย พรอมทั้งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนง
และสังกัดเดิมและไดรับสิทธิประโยชนที่ควรจะได 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
จากกรณีที่ผูฟองคดีไดเผยแพรผลการศึกษาวิจัยและใหสัมภาษณ 

ตอสื่อมวลชนวาผูปวยที่ติดเชื้อ HIV ที่รับประทานผลิตภัณฑ V-๑ มีสภาพทางคลินิกดีขึ้น  
บางรายมีผลเลือดเปลี่ยนจากบวกเปนลบ  ตอมา แพทยสภาไดแถลงขาววาแพทยสภามีมติวา
ยังไมมีหลักฐานใด ๆ ทางวิทยาศาสตรการแพทยที่แสดงวาผลิตภัณฑ V-๑ มีสรรพคุณในการ
ปองกันหรือรักษาโรคเอดสได และแพทยสภาไมสนับสนุนสมาชิกแพทยสภาใหเขารวมกิจกรรม 
วิจัยที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ซ่ึงผูฟองคดีก็ไดรับทราบ 
การแถลงขาวดังกลาวแลว ประกอบกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขไดแถลงวา 
ผลิตภัณฑ V-๑ รักษาโรคเอดสไมไดผล ไมมีหลักฐานทางการแพทยที่ชัดเจนวาทําใหรางกายหรือ
ภูมิตานทานดี และเตือนวาผูสนับสนุนการแจก V-๑ อวดอางสรรพคุณเปนยา จะถูกดําเนินคดีดวย 
โดยที่แพทยสภาเปนองคกรที่ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตอง
ตามจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม และสงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมในทางการแพทย ตามมาตรา ๗ (๑)๓๑ และ (๒)๓๒ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๕ และคําแถลงการณของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนคําแถลงการณ
ของผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  ดังน้ัน ผูฟองคดีชอบที่จะยุติการเผยแพรผลการศึกษาวิจัย 
และใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ V-๑ แตผูฟองคดียังคงใหสัมภาษณ 
ตอสื่อมวลชนอยางตอเน่ือง ทั้ง ๆ ที่ ปจจุบันยังไมมียารักษาโรคดังกลาวใหหายขาดได ในภาวะ 
สิ้นหวังของผูติดเชื้อ HIV เม่ือผูฟองคดีซ่ึงเปนแพทยและอางผลการติดตามผลการใชผลิตภัณฑ
ดังกลาววาไดผลยอมทําใหผูติดเชื้อเชื่อหรือเขาใจคลาดเคลื่อนได พฤติการณดังกลาวของ 

                                                        
๓๑-๓๒ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 มาตรา ๗ แพทยสภามีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
 (๑) ควบคุมการประพฤติของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหถูกตองตามจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม 
 (๒) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๒  

๓๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
    มาตรา ๒๐   ฯลฯ   ฯลฯ 
    ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปน 

ไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 
ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๖๕๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีที่นําเสนอผลการใชผลิตภัณฑ V-๑ หลายคร้ัง หลังจากแพทยสภาและรัฐมนตรีชวย 
วาการกระทรวงสาธารณสุขไดแถลงวาผลิตภัณฑ V-๑ ใชรักษาโรคเอดสไมได ถือเปนการ 
ไมถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ซ่ึงเปนการกระทําผิดวินัย 
อยางไมรายแรงตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๔ พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีแลวมีมติใหรายงาน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพ่ือพิจารณาสั่งการใหกรมการแพทยสั่งลดโทษผูฟองคดีจากปลดออก 
จากราชการเปนลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตอไป 
ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง๓๔ ประกอบกับมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง๓๕ แหงพระราชบัญญัติ 
เดียวกัน จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๓-๖๒๔/๒๕๕๖) 

 

๒.๒  กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง 
 

๒.๒.๑  คําสั่งลงโทษปลดออก 
 

 - กรณีขาราชการประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ เปนเหตุให
ราชการเสียหายอยางรายแรง 

 

(๑) การอนุมัติใหมีการจัดซื้อวัสดุทางการแพทยและเวชภัณฑ 
ในราคาที่สูงกวาปกติ 

 

  ขาราชการระดับสูงซึ่งมีประสบการณในการบริหารงาน 
ภาครัฐมาเปนเวลานาน ยอมตองตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาผลประโยชน 

                                                        
 ๓๔-๓๕  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๑๐๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูน้ันควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจส่ังลงโทษ ใหรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาของผูน้ันที่มีอํานาจเพ่ือใหพิจารณาดําเนินการเพ่ือลงโทษตามควรแกกรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
         มาตรา ๑๒๖ การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก ใหอุทธรณตอ ก.พ. ภายในสามสิบวันนับแต 
วันทราบคําส่ัง เม่ือ ก.พ. ไดพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี 
ไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแลวยังยืนตามมติเดิม ให ก.พ. รายงานตอรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๓๕   



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๕๗ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของทางราชการมากกวาผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะ แมวา 
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะเปนไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว  
แตการไมเอาใจใส ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ และประมาทเลินเลอ
ในหนาที่ จนเปนเหตุใหทางราชการตองใชงบประมาณแผนดินเกินกวาความเปนจริง 
เปนจํานวนมาก ยอมเปนการกระทําที่ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย พฤติกรรม
ดังกลาวถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง คําสั่งลงโทษปลดขาราชการคนดังกลาว
ออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จากกรณีดําเนินการอนุมัติและจัดซ้ือ 
วัสดุการแพทยและเวชภัณฑที่มิใชยาที่มีราคาแพงมาก ทําใหทางราชการไดรับความเสียหาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยแกผูฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดี
แมอาจจะยังรับฟงไมไดวาเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ แตการที่ผูฟองคดีดําเนินการ 
โดยมิไดพิจารณาราคาวัสดุการแพทยและเวชภัณฑที่มิใชยาที่จะจัดซ้ือใหละเอียดรอบคอบ  
และอนุมัติใหจัดซ้ือตามอํานาจหนาที่ของตนในราคาที่แพงกวาปกติมาก จนทําใหทางราชการ
ไดรับความเสียหายอยางรายแรงนั้น ยอมถือไดวาการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ 
อยางรายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นสมควรลงโทษปลดออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําส่ังใหเสนอ 
อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ซ่ึงจากผลการพิจารณามีมติใหลงโทษปลดผูฟองคดี 
ออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดี 
ที่ ๒ พิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเสนอใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา 
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีคําส่ังใหยกอุทธรณเชนเดียวกัน ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟอง 
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  
และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี 

 
 
 



 
 
๑๖๕๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
การที่ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชงิเทรา 

ไดดําเนินการอนุมัติใหจัดซ้ือวัสดุการแพทยและเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน ๙๑ รายการ  
ใหแกโรงพยาบาลชุมชนจํานวน ๙ แหง ซ่ึงเม่ือพิจารณาบันทึกขอตกลงซื้อขายระหวาง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูซ้ือ กับ หางหุนสวนจํากัด อ. ผูขาย ที่ผูฟองคดีเปนผูอนุมัติ รวมราคา 
ทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๒๕๔ บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาวัสดุดังกลาวตอหนวยที่โรงพยาบาล 
ชุมชนเคยจัดซ้ือในชวงเวลาใกลเคียงกัน โดยมีรายการ ชนิด ขนาดและแหลงผลิตเดียวกัน 
หลายรายการแลวปรากฏวา วัสดุการแพทยที่ผูฟองคดีอนุมัติใหจัดซ้ือ มีราคาสูงกวาที่โรงพยาบาล
ชุมชนเคยจัดซ้ือเปนจํานวนมาก และรายการวัสดุการแพทยและเวชภัณฑที่มิใชยารายการอ่ืน ๆ 
อีก ๑๒ รายการ ก็มีราคาสูงกวาในทํานองเดียวกัน และเปนราคาที่สูงกวาราคาที่โรงพยาบาลชุมชน
แตละแหงเคยจัดซ้ือ ทําใหทางราชการไดรับความเสียหายเปนเงินจํานวน ๓๘๑,๘๗๗.๕๐ บาท 
ทั้ง ๆ ที่การดําเนินการจัดซ้ือของผูฟองคดีเปนการจัดซ้ือที่ไดรวบรวมรายการวัสดุการแพทย 
และเวชภัณฑที่มิใชยา จากความตองการของโรงพยาบาลชุมชนจํานวน ๙ แหง จํานวนหนวย
ของรายการวัสดุมีจํานวนมากกวา ราคาตอหนวยจึงควรมีราคาที่ต่ํากวาการแยกซ้ือวัสดุ 
ของแตละโรงพยาบาล เม่ือผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีหนาที่ 
ในการดําเนินการจัดซ้ือวัสดุการแพทยและเวชภัณฑที่มิใชยาตามวงเงินที่ไดรับการจัดสรร  
จึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ ซ่ึงหากพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแลวพบวา มีผูมายื่นซองเสนอราคา  
๓ ราย และเม่ือพิจารณาราคาเสนอขายทั้ง ๓ รายแลวจะเห็นวา ผู เสนอราคาสองราย 
ที่เขาประกวดราคาจะเสนอราคาสูงกวาผูเสนอราคารายต่ําสุดมาก ผิดวิสัยของผูประกอบการคา 
ที่ตองการขายสินคาของตน การที่ผูเสนอราคาอีกสองรายเสนอราคาแตกตางกับผูเสนอราคา 
รายต่ําสุด คือ หางหุนสวนจํากัด อ. ซ่ึงเปนผูที่ชนะการประกวดราคา เปนเงินจํานวนเกินกวา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอมมีพฤติการณเขาขายเปนการกระทําโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกัน
เสนอราคา ซ่ึงตามประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การสอบราคาซื้อยา ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๔๑ ขอ ๕.๕ ที่กําหนดวา จังหวัดทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรืออาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได  
สุดแตจะพิจารณา  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน 
ของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ดวยเหตุดังกลาว แมวาผูฟองคดี
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จะไดดําเนินการจัดซ้ือถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แลวก็ตาม แตผูฟองคดีเปนขาราชการระดับสูงดํารงตําแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเปน
ผูมีประสบการณในการบริหารงานภาครัฐ ยอมตองตระหนักวาตองรักษาผลประโยชนของ 
ทางราชการมากกวาประโยชนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง และอยูในวิสัยที่ผูฟองคดีจะยกเลิก 
การประกวดราคาโดยอาศัยขอ ๕.๕ ของประกาศดังกลาวได หากเห็นวาการเสนอราคาดังกลาว 
เปนราคาที่สูงกวาความเปนจริงมาก แตผูฟองคดีกลับอนุมัติและดําเนินการใหมีการจัดซ้ือ 
วัสดุการแพทยและเวชภัณฑที่มิใชยาจํานวน ๙๑ รายการ จากหางหุนสวนจํากัด อ. ตอไป  
ทั้ง ๆ ที่รูวาเปนการกระทําที่ทําใหทางราชการเสียประโยชน ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงตําแหนง 
หนาที่ของผูฟองคดีที่จะตองดําเนินการจัดซ้ือโดยงบประมาณของทางราชการ ยอมตองมี 
ความระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหาย การอนุมัติและทําสัญญาดังกลาว จึงเปนการไมเอาใจใส
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ และเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด อันเปนเหตุใหทางราชการตองใชงบประมาณของแผนดินเกินกวา 
ความเปนจริงอยางมาก จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ พฤติการณของผูฟองคดี 
จึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีออกจาก
ราชการ ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ประกอบ 
มติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขและมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี  
จึงชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๙/๒๕๕๕) 

 

(๒) ขาราชการตํารวจไมไดใชความระมัดระวังในการควบคุมตัว
ผูตองหา เปนเหตุใหผูตองหาหลบหนี 

  

  โดยปกติวิสัยขาราชการตํารวจในฐานะพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบในคดีที่มีอัตราโทษสูง และเปนคดีสําคัญดังเชนคดีที่เก่ียวกับยาเสพติด  
ยอมจะตองใชความรอบคอบและความระมัดระวังอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่  
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  การที่ขาราชการตํารวจกระทําการ 
โดยประมาท มิไดใชความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณของผูมีหนาที่ในการ 
 

                                                        
๓๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    มาตรา ๘๔   ฯลฯ   ฯลฯ 
    การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 



 
 
๑๖๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   
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ควบคุมผูตองหามิใหหลบหนี ทั้งที่อาจใชความระมัดระวังเชนวาน้ันได แตหาไดใช 
ใหเพียงพอไม เปนเหตุใหผูตองหาสามารถหลบหนีไปจากการควบคุมได พฤติกรรม 
ดังกลาวถือเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ 
ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  ดังน้ัน คําสั่งลงโทษปลดขาราชการ
ตํารวจคนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีรับราชการตํารวจ ตําแหนงพนักงานสอบสวนประจํา 

สถานีตํารวจภูธรก่ิงอําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว ไดเบิกตัวผูตองหาชาวกัมพูชาในคดียาเสพติด
จํานวนสองคนไปยังศาลจังหวัดสระแกวเพ่ือขออํานาจศาลฝากขัง ปรากฏวาระหวางการเดินทาง 
นาย จ. ผูตองหารายหนึ่งไดหลบหนีไป ผูฟองคดีไดติดตามจับกุม แตไมพบ ตํารวจภูธรภาค ๒ 
จึงมีคําสั่งลงทัณฑกักขังผูฟองคดีมีกําหนด ๓๐ วัน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เห็นวาระดับโทษของผูฟองคดียังไมเหมาะสม จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงผูฟองคดี คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของผูฟองคดี
เปนความผิดฐานเปนเจาพนักงานมีตําแหนงหนาที่ควบคุมดูแลผูที่ตองคุมขังตามอํานาจของ
พนักงานสอบสวน กระทําโดยประมาทใหผูที่อยูในระหวางคุมขังหลุดพนจากการคุมขังไป และ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย 
แกราชการอยางรายแรง เห็นควรลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ พนักงานสอบสวนจึงได
สงเรื่องนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา 
การกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวิ นัยอยางรายแรงและเปนความผิดอาญาตาม 
มาตรา ๒๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา จึงสงเรื่องทางวินัยใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา
ดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณ
คําสั่งดังกลาว อนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณทําการแทน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) วินิจฉัยแลวมีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจาก
ราชการ เพิกถอนมติที่วินิจฉัยยกอุทธรณและใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตํารวจใหไดรับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหนงและสิทธิตาง ๆ ที่พึงไดรับระหวางถูกปลดออกจากราชการ 
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 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ผูฟองคดีเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดี ยอมตองทราบดีวา 

ผูตองหาที่ตนควบคุมไปนั้นเปนผูตองหาคดีสําคัญ มีอัตราโทษสูงและเปนธรรมดาที่ผูตองหา 
ยอมหาโอกาสที่จะหลบหนี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูตองหาทั้งสองเปนชาวกัมพูชาและพ้ืนที่ที่เปน
เสนทางผานในการนําตัวผูตองหาไปยังศาลก็เปนพ้ืนที่เกษตรกรรมในชนบทเปนสวนใหญ 
และเปนเขตติดตอกับชายแดนประเทศกัมพูชา สภาพชายแดนเขตติดตอไมมีสิ่งขวางกั้นใด ๆ 
จึงงายตอการที่จะหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชา ซ่ึงสภาพการณดังกลาวผูฟองคดีก็ยอม
ทราบดีอยูแลวเนื่องจากรับราชการอยูในพ้ืนที่ ประกอบกับระยะทางระหวางสถานีตํารวจภูธร 
ก่ิงอําเภอโคกสูงกับศาลจังหวัดสระแกวมีระยะทางกวา ๖๐ กิโลเมตร โดยวิสัยของผูมีหนาที่
รับผิดชอบเชนผูฟองคดีควรที่จะตองใชความรอบคอบและใชความระมัดระวังอยางเต็มที่ในการ
ควบคุมผูตองหาเพ่ือมิใหหลบหนี แตจากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีใสกุญแจมือผูตองหา
เพียงขางเดียว สวนกุญแจมืออีกหน่ึงขางนําไปคลองไวกับหวงยึดกระบะรถยนต ซ่ึงไมใช
อุปกรณสําหรับยึดเพ่ือควบคุมผูตองหา จากน้ันปลอยใหผูตองหาอยูทายกระบะรถยนต 
ที่ไมมีหลังคาปกคลุมหรือไมมีสิ่งปดก้ันเพ่ือปองกันการหลบหนีตามลําพัง โดยไมดําเนินการ 
จัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจควบคุมดูแลอยางใกลชิด จึงเปนการเปดโอกาสใหนาย จ. รูดมือออกจาก
กุญแจมือและหลบหนีไปได  ทั้งน้ี กรณีดังกลาวเพียงแตผูฟองคดีไดดําเนินการจัดใหมี 
เจาหนาที่ตํารวจควบคุมดูแลผูตองหาทั้งสองอยูทายกระบะรถยนตดวย ผูตองหาก็คงไมมีโอกาส
รูดมือออกจากกุญแจมือและหลบหนีไปได  นอกจากน้ี ขอเท็จจริงยังปรากฏวาผูฟองคดีไดทราบวา
ผูตองหาหลบหนีเม่ือเดินทางไปถึงศาลจังหวัดสระแกวแลว จึงแสดงใหเห็นวา ระหวางการเดินทาง 
ผูฟองคดีมิไดหันไปมองผูตองหาซ่ึงเปนผูตองหาคดีสําคัญที่ตนมีหนาที่ควบคุมดูแลเลย  
จากพฤติการณดังกลาวจึงเห็นไดวา ผูฟองคดีมิไดใชความระมัดระวังตามวิสัยของผูที่มีหนาที่
ควบคุมผูตองหาคดีสําคัญ ซ่ึงผูฟองคดีอาจใชความระมัดระวังเชนน้ันได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 
การที่นาย จ. หลบหนีจากการควบคุมไปไดจึงเปนการกระทําโดยประมาทของผูฟองคดี  
มิใชเกิดจากเหตุสดุวิสัย และการที่ปลอยใหผูตองหาคดีสําคัญและมีอัตราโทษสูงเพราะเก่ียวของ
กับยาเสพติดหลบหนีจากการควบคุมไปไดถือเปนเรื่องรายแรง การกระทําของผูฟองคดี 
จึงเปนความผิดทางวินัย ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย 
แกราชการอยางรายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ 
ประกอบกับมาตรา ๔๕๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ 

                                                        
๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
    มาตรา ๔๕ วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการตํารวจ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยตํารวจ 



 
 
๑๖๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มาตรา ๕ (๑๒)๓๘ แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกอบกับ 
เม่ือไมปรากฏวาการไตสวนพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องน้ี ไดกระทําโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย  ดังนั้น คําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  
จึงเปนการดําเนินการที่ชอบดวยมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง๓๙ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง๔๐ และมาตรา ๙๓๔๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ และเปนคําสั่งที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย  นอกจากนี้ เม่ือคําสั่งลงโทษทางวินัยของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนคําสั่งที่สืบเน่ือง 
มาจากการวินิจฉัยและมีมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การพิจารณาอุทธรณ 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณ 
ในฐานะองคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จึงตองถูกผูกพันตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ซ่ึงไดวินิจฉัยในประเด็น
เก่ียวกับสิทธิของผูถูกกลาวหาในการอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาที่ใชดุลพินิจ 
สั่งการตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ และขอบเขตอํานาจในการวินิจฉัย
อุทธรณขององคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณโดยสรุปไดวา การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา

                                                        
๓๘ พระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
    มาตรา ๕ การกระทําผิดวินัยตํารวจน้ัน ทานใหหมายความรวมถึงการกระทําด่ังจะกลาวตอไปน้ี 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
    (๑๒) ประพฤติผิดวินัยขาราชการพลเรือน ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชอยู 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๙ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    มาตรา ๙๐ ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ส่ังลงโทษปลดออก 

หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษ
ต่ํากวาปลดออก 

   ฯลฯ   ฯลฯ 
๔๐-๔๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
        มาตรา ๙๒ ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาพฤติการณแหงการกระทํา

ความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธานกรรมการสงรายงานและเอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็น 
ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูน้ัน เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงาน 
เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย 
หรือระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหาน้ัน ๆ แลวแตกรณี 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๙๓ เม่ือไดรับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหน่ึงและวรรคสามแลว ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ 

แตงตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ือง และใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน 
สงสําเนาคําส่ังลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดออกคําส่ัง 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๖๓ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สั่งลงโทษทางวินัยตอผูถูกกลาวหาตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ มิใชการลงโทษ
ตามฐานความผิดจากการสอบสวนวินัยโดยผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาเอง และมิใชกรณี 
ที่ผูถูกกลาวหาถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ การอุทธรณจึงตองอยู
ในขอบเขตที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
บัญญัติไว โดยผูถูกกลาวหามีสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการกําหนดโทษของผูบังคับบัญชาเทาน้ัน 
กลาวคือ อุทธรณไดเฉพาะระดับโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ องคกรที่มี
อํานาจพิจารณาอุทธรณของผูถูกกลาวหาตามขั้นตอนตอจากกระบวนการที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดําเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณแลว จึงมีอํานาจพิจารณาเฉพาะเรื่องดุลพินิจในการกําหนดโทษ
ของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนตามฐานความผิดเดิมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีมติเทาน้ัน ไมอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
วินิจฉัยยุติแลวใหเปนประการอื่นไดอีก  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ โดยอนุกรรมการ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับอุทธรณ พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีแลวเห็นวา 
การกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนมติ 
ที่ชอบดวยมาตรา ๙๖๔๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตฯ ประกอบกับมาตรา ๙๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ และ 
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๖) 

 

- กรณีขาราชการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล  

 

ในกระบวนการยุติธรรมการสงหมายนัดและคําคูความถือเปน
ภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งตอการอํานวยความยุติธรรมแกคูความ หากเจาพนักงานศาล 
ละทิ้ งหรือทอดทิ้ งหน าที่ ดั งกล าวหรื อปฏิบั ติ หน าที่ ดั งกล าวขาดตกบกพร อง 
ยอมกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรม
ของศาลโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได การที่เจาพนักงานศาลมีพฤติการณละเลยไมนําหมายนัด
                                                        

๔๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    มาตรา ๙๖ ผูถูกกลาวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๙๓ จะใชสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชา 

ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับผูถูกกลาวหาน้ัน ๆ ก็ได ทั้งน้ี ตองใชสิทธิดังกลาว 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนมีคําส่ังลงโทษ 

 



 
 
๑๖๖๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และสําเนาอุทธรณไปสงแกคูความในคดีตามที่ไดรับมอบหมาย แตกลับรายงานศาลวา
ไดทําหนาที่ดังกลาวแลว จึงตองถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เปนเหตุใหราชการเสียหายอยางรายแรง 
และเปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  อีกทั้ง การกระทําดังกลาวยังถือไดวาเปนการ 
ปฏิบัติราชการโดยไมซื่อสัตยสุจริต เขาขายการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง การที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษ 
ปลดเจาหนาที่ศาลคนดังกลาวออกจากราชการ ซึ่งเปนโทษข้ันต่ําสุดที่จะลงแกขาราชการ
ที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงแลว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนขาราชการศาลยุติธรรม ตําแหนงเจาหนาที่ศาลยุติธรรม ๔ 

ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหมีหนาที่สงหมายนัดและสําเนาอุทธรณในคดีแพงของศาลจังหวัดเพชรบุรี 
ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๑/๒๕๔๒ ระหวางนาง ร. ผูรองขอเปนผูจัดการมรดกของนาย บ. 
ผูตาย โดยมีนาง น. ที่ ๑ และนาวาเอก น. ที่ ๒ เปนผูรองคัดคาน โดยผูฟองคดีไดรายงานผล 
การสงหมายตอศาลแพงวา ไดทําการสงหมายนัดและสําเนาอุทธรณใหแกผูรองโดยวิธีปดหมาย
แลวตามที่อยูซ่ึงกําหนดไวในหมาย เน่ืองจากไมพบผูรับหมายและไมมีผูรับแทน และไดระบุ
สภาพภูมิลําเนาที่ทําการจัดสงหมายวาเปนทาวนเฮาสสองชั้น  ตอมา นาง ร. ไดมีหนังสือ
รองเรียนตออธิบดีผูพิพากษาศาลแพงวาผูฟองคดีไมไดสงหมายนัดและสําเนาอุทธรณใหตน  
ทําใหเสียสิทธิในการทําคําแกอุทธรณ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒)  
จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดี ซ่ึงกรณีไดมีการดําเนินการสอบสวนกรณี
ดังกลาวตามขั้นตอน ผลการสอบสวนผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา พฤติกรรมของผูฟองคดี 
มีผลเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมโดยภาพรวมซึ่งถือเปนความเสียหายอยางรายแรง จึงเสนอให
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณา ซ่ึงตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ไดมีมติใหปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  จากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งลงโทษปลด 
ผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซ่ึงพิจารณาอุทธรณ
แลวมีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี และประธานศาลฎีกา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลว
เห็นชอบดวย จึงมีคําส่ังใหยกอุทธรณของผูฟองคดีตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว และใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการ พรอมทั้งคืนสิทธิยอนหลังใหแกผูฟองคดี 
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงจากบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา (แบบ สว. ๔) 

เม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ ไดวา ผูฟองคดีไดไปสงหมายนัดเม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๓ ซ่ึงเปนวันอาทิตยโดยไดไปสอบถามไปรษณียวาบานของนาง ร. อยูที่ใด และไดรับแจงวา
อยูในซอยลาดพราว ๑๐๗ ตรงขามกับบริษัท จ. ผูฟองคดีจึงไดเขาไปในซอยดังกลาวและพบวา
บานนาง ร. เปนบานเด่ียวสองชั้น มีร้ัวหนาบานเปนประตูเหล็ก แตจําสีของตัวบานไมได  
โดยในวันสงหมายผูฟองคดีไดน่ังซอนทายรถจักรยานยนตของหลานชายไปสง และไดนําหมาย
ไปเสียบไวที่ซอกประตูร้ัวหนาบาน จากน้ันไดกลับมารายงานวาไดสงหมายโดยวิธีปดหมายแลว 
และระบุสภาพบานในรายงานผลการสงหมายวาเปนทาวนเฮาส เน่ืองจากในวันดังกลาวผูฟองคดี
ตองสงหมายจํานวนมาก จึงทําใหรายงานผิดพลาดไป  นอกจากน้ัน ผูฟองคดียังไดใหถอยคํา 
ตามบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา (แบบ สว. ๔) เม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ อีกวา  
ขอยืนยันตามบันทึกถอยคําของผูฟองคดีซ่ึงไดใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน 
ในครั้งกอน โดยไมมีพยานหลักฐานอ่ืนใดที่จะมาใหการหรือมีพยานหลักฐานอ่ืนมาแสดงอีก  
อยางไรก็ดี เน่ืองจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน อันไดแก บันทึกถอยคําของ 
นางสาว ช. และนาย ป. ซ่ึงเปนเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีตางใหการตรงกันวา
ไดยินและไดรับแจงจากผูฟองคดีวา ในวันดังกลาวผูฟองคดีไดใหหลานชายเปนผูนําสงหมายแทน 
สวนผูฟองคดีไดน่ังรออยูในรถ คําใหการดังกลาวจึงมีนํ้าหนักเพียงพอใหเชื่อไดวาผูฟองคดี 
ไมไดไปสงหมายนัดและสําเนาอุทธรณใหแกนาง ร. ผูรอง แตไดบันทึกรายงานการเดินหมายวา
ไดสงหมายนัดและสําเนาอุทธรณใหนาง ร. โดยวิธีปดหมายแลว การกระทําดังกลาวของผูฟองคดี
ถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงในที่น้ีคือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และระเบียบของทางราชการ ซ่ึงในที่น้ีคือระเบียบศาลแพง  
วาดวยการสงคําคูความและเอกสารฯ และเปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาแลว และ 
โดยที่ศาลทั้งหลายมีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยยุติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ทั้งยังตองแสดงใหประจักษ 
แกสาธารณชนดวยวาไดใชอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีเชนวาน้ีอยางเครงครัด
ครบถวน เพ่ือการน้ีศาลจําตองเปดโอกาสใหคูความไดทราบถึงขออางหรือขอแยงของแตละฝาย 
และใหคูความแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางหรือหักลางขอเท็จจริง 
ที่อีกฝายหนึ่งกลาวอาง และเฉพาะแตขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คูความไดมีโอกาสยืนยัน
หรือหักลางแลวเทาน้ันที่ศาลจะนํามาใชในการทําคําพิพากษาหรือชี้ขาดคดีได การสงหมายนัด
และคําคูความอันไดแก คําฟอง คําใหการ หรือคํารองทั้งหลายที่คูความฝายหนึ่งยื่นตอศาลใหแก
คูความอีกฝายหนึ่งโดยถูกตองและตรงตอเวลา จึงเปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งตอการอํานวย
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ความยุติธรรมแกคูความของศาลยุติธรรม ซ่ึงภารกิจดังกลาวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
กําหนดใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานศาล หากเจาพนักงานศาลละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ดังกลาว 
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขาดตกบกพรอง ยอมกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธา 
ของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรมของศาลยุติธรรมโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได การท่ี 
ผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหสงหมายนัดและสําเนาอุทธรณใหแกนาง ร. ซ่ึงเปนคูความในคดีแพง
ของศาลจังหวัดเพชรบุรีในคดีหมายเลขดําที่ ๑๒๖๑/๒๕๔๒ แตกลับละเลยไมปฏิบัติหนาที่ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  อีกทั้ง ยังรายงานตอศาลวาไดทําหนาที่ดังกลาวแลว จึงตองถือวาเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เปนเหตุให 
ราชการเสียหายอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง๔๓  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ และเปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๐ 
วรรคสอง๔๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  นอกจากนั้น การกระทําดังกลาวของผูฟองคดี 
ยังถือไดวาเปนการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนราชการที่สนับสนุนการประสาทความยุติธรรม 
ของศาลยุติธรรมโดยไม ซ่ือสัตยสุจริต อันสํานักงานศาลยุติธรรมพึงคาดหมายไดจาก 
เจาพนักงานศาลโดยทั่วไป เขาขายการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกันอีกดวย 
เม่ือการดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีมิไดเปนไปโดยไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว และผูฟองคดีไดกระทําการอันกฎหมายบัญญัติวาเปน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหาย 
แกราชการอยางรายแรง และเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ซ่ึงเปนโทษขั้นต่ําสุดที่จะลงแกขาราชการท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และผูถูกฟองคดีที่ ๑  
มีคําส่ังใหยกอุทธรณของผูฟองคดีตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ น้ัน จึงไมเปนการกระทํา 

                                                        
๔๓-๔๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
        มาตรา ๘๕   ฯลฯ   ฯลฯ 
        การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ

นโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
มาตรา ๙๐   ฯลฯ   ฯลฯ 
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๖๗ 
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ที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๐/๒๕๕๖) 

 

- กรณีรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาเปนเหตุใหราชการเสียหาย
อยางรายแรง 

 

 ขาราชการครูตองรักษาเกียรติศักดิ์และตําแหนงหนาที่ราชการ 
ของตนมิใหเสื่อมเสีย การที่ขาราชการครูมีพฤติการณสมรูรวมคิดกับบุคคลอ่ืน  
โดยแจงขอความอันเปนเท็จตอผูบังคับบัญชาเพื่อขอหนังสือรับรองการเปนขาราชการ
และแกไขขอความในหนังสือดังกลาว เพ่ือนํามายื่นขอประกันตัวผูตองหาในคดีที่เก่ียวของ
กับยาเสพติดโดยหวงัผลประโยชนตอบแทน การกระทําดังกลาวนอกจากจะเปนการกระทํา
ที่ขัดตอมติของคณะรัฐมนตรีในฐานะองคกรสูงสุดของฝายบริหารที่หามมิใหขาราชการ 
รวมถึงลูกจางประจําใชตําแหนงหนาที่ประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดแลว ยังเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานรายงานเท็จ 
ตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหราชการตองเสียหายอยางรายแรง และเปนการกระทํา 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงอีกดวย การที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีคําสั่งลงโทษปลดขาราชการครูคนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนบานปาแฝ 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย (เดิม) ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อยางรายแรง จากกรณีที่ถูกกลาวหาวาผูฟองคดีทําบันทึกถึงสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดเชียงราย เพ่ือขอหนังสือรับรองการเปนขาราชการโดยอางวานําไปประกันตัวนาย ป.  
ผูตองหาคดีอาญาขอหายักยอกทรัพย  ตอมา ไดมีการแกไขชื่อผูตองหาจากนาย ป. เปนนาย จ. 
ผูตองหาคดีอาญาขอหามียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ไวในครอบครอง และผูฟองคดีไดนําหนังสือ
รับรองดังกลาวไปใชเปนหลักประกันสัญญาประกันตัวนาย จ. ที่ศาลจังหวัดเชียงราย ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดดําเนินการรองทุกขกลาวโทษ 
ผูฟองคดีในกรณีดังกลาว และศาลจังหวัดเชียงรายไดมีคําพิพากษาวาจําเลยมีความผิด 
ฐานปลอมเอกสารราชการและใชเอกสารราชการปลอม คณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นวา  
ผูฟองคดีกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาจริง แตเปนการกระทําโดยรูเทาไมถึงการณมิไดกระทํา 
โดยทุจริตหรือหวังผลประโยชนอันมิควรได จึงเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงตามมาตรา ๙๘ 



 
 
๑๖๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมี
คําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี จํานวน ๑ ขั้น และรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติพิจารณา  ตอมา ก.ค. มีมติวาผูฟองคดี 
มีเจตนาสมรูรวมคิดกับเสมียนทนายความมาตั้งแตตน โดยการแจงขอความอันเปนเท็จ 
ตอผูบังคับบัญชาเพ่ือขอหนังสือรับรองการเปนขาราชการและแกไขขอความในหนังสือดังกลาว
เพ่ือนําไปย่ืนประกันตัวผูตองหาในคดียาเสพติด พฤติการณเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
จึงมีมติใหเพ่ิมโทษผูฟองคดีเปนลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  จากน้ัน สํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจึงมีคําสั่งเพ่ิมโทษผูฟองคดีจากลดขั้นเงินเดือน เปนปลดผูฟองคดี
ออกจากราชการตามมติ ก.ค. ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว แตนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๒) มีหนังสือใหยกอุทธรณ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน คําสั่งที่เพ่ิมโทษผูฟองคดีจากลดขั้นเงินเดือน จํานวน ๑ ขั้นเปนปลดออก
จากราชการ และมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือคณะรัฐมนตรีไดมีมติหามมิใหขาราชการ รวมตลอดถึงลูกจางประจํา

ใชตําแหนงหนาที่ประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดทุกประเภท 
และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑  
แจงเวียนมติดังกลาวใหขาราชการในสังกัดไดรับทราบแลว ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนง 
อาจารยใหญในป พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงยอมตองทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนอยางดี  
และตองรักษาเกียรติศักด์ิตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย การที่ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือ
ขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองการเปนขาราชการระบุวาจะนําไปใชประกันตัวนาย ป. 
ผูตองหาคดียักยอกทรัพยซ่ึงเก่ียวของเปนญาติกับผูฟองคดี และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีหนังสือ
รับรองดังกลาวใหผูฟองคดีนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราว  
และทําสัญญาประกันในการปลอยชั่วคราวนาย ป. ตอศาลจังหวัดเชียงราย แตปรากฏวาตอมา 
ผูฟองคดีและเสมียนทนายความไดทําการแกไขชื่อผูตองหาจากนาย ป. เปนนาย จ. และนํา
หนังสือรับรองดังกลาวไปยื่นขอประกันตัวนาย จ. ผูตองหาในคดียาเสพติดตอศาลจังหวัดเชียงราย 
และศาลจังหวัดเชียงรายไดอนุญาตใหปลอยชั่วคราวนาย จ. โดยเม่ือครบกําหนดวันนัดสงตัว
นาย จ. แตละคร้ัง ผูฟองคดีในฐานะนายประกันไดมาศาลและลงลายมือชื่อรับทราบกําหนดนัด
ในแตละครั้งทุกนัดรวม ๕ คร้ัง แตผูฟองคดีไมเคยโตแยงหรือแสดงใหศาลจังหวัดเชียงรายเห็นวา
นาย จ. ไมใชผูตองหาที่ผูฟองคดีขอประกันตัว  อีกทั้ง นาย จ. ใหการตอศาลจังหวัดเชียงรายวา 
ไมเคยรูจักกับผูฟองคดีซ่ึงเปนผูขอประกันและญาติของนาย จ. ตองเสียเงินในการประกันตัว 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงสอดคลองกับคําใหการของ นาย ณ. ที่ใหการไวกับคณะกรรมการสอบสวน
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ทางวินัยวา ตนไดติดตอขอใหผูฟองคดีขอหนังสือรับรองจากทางราชการมาประกันตัวผูตองหา
โดยจะมีคาตอบแทนให ผูฟองคดีจึงตกลงดําเนินการให กรณีจึงเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยวา 
ผูฟองคดีและเสมียนทนายความเปนผูแกไขชื่อผูตองหาในหนังสือรับรองขาราชการจริง  
และการที่ผูฟองคดีสมมุติชื่อนาย ป. วาเปนผูตองหาในคดียักยอกทรัพย และเปนญาติกับ 
ผูฟองคดีก็เพ่ือใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองขาราชการให เพราะหากไมกระทําเชนน้ัน
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็จะไมออกหนังสือรับรองใหแกขาราชการ เพ่ือนําไปประกันตัวผูตองหา 
หรือจําเลยในคดีเก่ียวกับยาเสพติด เน่ืองจากขัดตอมติคณะรัฐมนตรีที่แจงเวียนใหขาราชการ 
ในสังกัดทราบ ทั้งมีผลบังคับใหขาราชการถือปฏิบัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปน
องคกรสูงสุดของฝายบริหาร เม่ือขณะเกิดเหตุผูฟองคดีเปนขาราชการครู ระดับ ๗ ตําแหนง
อาจารยใหญ จึงตองรักษาเกียรติศักด์ิ ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย ทั้งผูฟองคดี 
ซ่ึงมีประสบการณและความรูดีกวาบุคคลทั่วไปยอมทราบดีวา การขอประกันตัวผูตองหา 
และทําสัญญาประกันตัวผูตองหาไปจากศาลน้ัน หากมีการผิดสัญญาประกัน ผูฟองคดี 
จะตองรับผิดชดใชเบี้ยปรับตามจํานวนวงเงินที่ไดกําหนดไวในสัญญา  ดังน้ัน พฤติการณของ 
ผูฟองคดีที่ยินยอมประกันตัวผูตองหาคดียาเสพติด ทั้งที่ไมเคยรูจักหรือเปนญาติเก่ียวของกัน 
ยอมเปนการผิดปกติวิสัยที่บุคคลทั่วไปพึงกระทํา จึงเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยวาเปนการกระทํา
เพ่ือหวังผลประโยชนตอบแทนหรือคาตอบแทนที่เปนเงิน โดยผูฟองคดีจงใจแกไขเอกสาร 
หนังสือรับรองที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดจัดทําขึ้น และการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา โดยปกปด
ขอความซึ่งควรตองแจง เปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง และเปนกระทําการ 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๐  

ประกอบมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ เม่ือเลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดเสนอรายงานผลการดําเนินการทางวินัย 
แกผูพิจารณาให ก.ค. พิจารณา และ ก.ค. ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีมีเจตนาสมรูรวมคิด
กับเสมียนทนายความมาตั้งแตตน โดยการแจงขอความอันเปนเท็จตอผูบังคับบัญชาเพ่ือขอ
หนังสือรับรองการเปนขาราชการ และแกไขขอความในหนังสือดังกลาวเพ่ือนํามายื่นประกันตัว
ผูตองหาในคดียาเสพติด พฤติการณเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จึงมีมติใหเพ่ิมโทษผูฟองคดี
จากโทษลดขั้นเงินเดือน จํานวน ๑ ขั้น เปนปลดผูฟองคดีออกจากราชการ อันเปนการใชดุลพินิจ
สั่งลงโทษผูฟองคดีตามที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวตามมาตรา ๑๐๙๔๕ แหงพระราชบัญญัติ

                                                        
 ๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๑๐๙ เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายวาดวยวินัย
ขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ หรือดําเนินการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แกขาราชการพลเรือน
สามัญผูใด หรือส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไปแลว ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสอบสวน
หรือการส่ังใหออกจากราชการตอผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูน้ันตามลําดับจนถึงอธิบดี ในกรณีที่เปน



 
 
๑๖๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   
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ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งเพ่ิมโทษผูฟองคดีจากลดขั้นเงินเดือน 
จํานวน ๑ ขั้น เปนปลดผูฟองคดีออกจากราชการตามมติ ก.ค. จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

                                                                                                                                                               
ขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีหรือราชบัณฑิตยสถาน ใหรายงานตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด 
ทั้งน้ี ตามระเบียบวาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยที่ ก.พ. วางไว 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงานตามวรรคหน่ึง ซ่ึงเปนผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๓ และมีตําแหนงเหนือ
ผูดําเนินการทางวินัยเห็นวาการยุติเร่ืองการงดโทษหรือการลงโทษท่ีมิใชเปนการลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัย
ขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ และมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
จังหวัด เปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจส่ังลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักข้ึนลดโทษลง 
เปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือน หรือยกโทษใหถูกตองหรือ
เหมาะสมตามควรแกกรณี ตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําส่ังเดิมใหเปนการถูกตองเหมาะสมไดดวย และในกรณี 
ที่เห็นวาควรดําเนินการอยางใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและยุติธรรม ก็ใหมีอํานาจดําเนินการ  
หรือส่ังดําเนินการไดตามควรแกกรณี ทั้งน้ี การส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักข้ึน ตองไมเกินอํานาจของตนตาม 
มาตรา ๑๐๓ และการเพิ่มอัตราโทษเม่ือรวมกับอัตราโทษเดิมตองไมเกินอํานาจน้ันดวย ถาเกินอํานาจของตนก็ใหรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาของผูน้ันตามลําดับเพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ
หรือส่ังยุติเร่ือง งดโทษหรือส่ังลงโทษตามมาตรา ๑๐๓ หรือส่ังใหออกจากราชการ ซ่ึงมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ. 
จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 
ไปแลว แตผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดท่ีไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง เห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงก็ใหผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒  
วรรคสาม และมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แตถาเปนกรณีที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม แลว  
ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง 

ในกรณีที่อธิบดีที่ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง มีความเห็นขัดแยงกับความเห็นของผูวาราชการจังหวัด หรือ
ความเห็นหรือมติของ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ 
เกี่ยวกับการพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือการอื่นใดตามพระราชบัญญัติน้ี ไมวาจะในทางเปนโทษหรือเปนคุณ 
แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด ก็ใหสงเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวงซ่ึงผูน้ันสังกัดอยูพิจารณา เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเปนประการใด 
ใหอธิบดีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน และในกรณีที่จะตองส่ังใหผูซ่ึงออกจากราชการ 
ไปแลวกลับเขารับราชการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง ก็ใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือไดมีคําส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักข้ึน หรือลดโทษเปนสถานโทษ 
ที่เบาลง หรืองดโทษหรือยกโทษ คําส่ังลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษสวนที่เกิน 
ก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คําส่ังลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนที่เกินเปนอันยกเลิก  
ใหคืนเงินเดือนที่ไดตัดหรือลดไปแลวตามคําส่ังที่เปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนเกินที่เปนอันยกเลิกน้ันใหแกผูถูกลงโทษ  
แตถาคําส่ังที่เปนอันยกเลิกเปนคําส่ังลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ และ 
ผูถูกส่ังลงโทษหรือลงทัณฑไดรับโทษหรือทัณฑน้ันไปแลว ก็ใหเปนอันพับไป 

เม่ืออธิบดีไดดําเนินการทางวินัย หรือไดรับรายงานตามวรรคหน่ึงและไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
ใหรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา ทั้งน้ี ตามกรณีที่กําหนดในระเบียบวาดวย
การรายงานการดําเนินการทางวินัยที่ ก.พ. วางไว 

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงที่ไดรับรายงานตามวรรคหก เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไมถูกตองหรือ 
ไมเหมาะสม และมีมติเปนกระการใด ใหอธิบดีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน 
 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗๑ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดีและใหดําเนินการตามมติของ ก.ค .  
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๖๗/๒๕๕๕) 

 

- กรณีขาราชการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน 
เปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณแสดงถึง 
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

 

กรณีที่ขาราชการมีความประสงคจะใชสิทธิในการลาปวยหรือ 
ลากิจ จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายวาดวยการลาของขาราชการ
กําหนดไว ซึ่งการลาปวยน้ันจะตองมีการย่ืนใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือในวันที่ลา 
เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน จึงอาจจะยื่นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการได ในขณะท่ีการลากิจ
จะตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา และเม่ือไดรับการอนุญาตแลวจึงจะลาได เวนแต
กรณีมีเหตุจําเปนหรือเหตุพิเศษ จึงจะเสนอใบลาพรอมกับระบุเหตุผลในภายหลังได  
การที่ขาราชการไมเขารับการอบรมตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยมิได ย่ืน 
ใบลาปวยตอผูบังคับบัญชา หลังจากน้ันก็ไมไดมาปฏิบัติราชการเปนเวลาติดตอกัน 
เกินกวาสิบหาวัน แมจะไดมีการย่ืนใบลาปวยและลากิจในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
ก็ตาม แตเม่ือการยื่นใบลาดังกลาวมิไดปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
ประกอบกับขอเท็จจริงไมอาจรับฟงไดวามีเหตุผลและความจําเปนในการลา พฤติกรรม
ดังกลาวจึงเปนการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 
สิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง การท่ีผูบังคับบัญชามีคําสั่ง
ลงโทษใหปลดขาราชการผูน้ันออกจากราชการ จึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีรับราชการในตําแหนงอาจารย  ๑ ระดับ ๓ แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําวิทยาเขตชุมพร 
เขตรอุดมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําส่ังลงโทษ
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการ เน่ืองจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ
แสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กรณีที่ผูฟองคดีไมเขาอบรม 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยไมชี้แจงเหตุผลและไมยื่นใบลา ทําใหไมผานการอบรม  



 
 
๑๖๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพราะเวลาที่เขารับการอบรมไมถึงเกณฑรอยละ ๘๐ และผูฟองคดีไมไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
ติดตอกันรวมเปนเวลา ๑๙ วัน ซ่ึงภายหลังจากที่ผูฟองคดีกลับมาปฏิบัติงานไดยื่นใบลากิจ 
และใบลาปวยรวมจํานวน ๓ ฉบับ แตผูอํานวยการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิมีคําสั่ง 
ไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาตามที่ขอในใบลาทั้งสามฉบับ เน่ืองจากเห็นวาผูฟองคดีไมไดยื่น 
ใบลากิจลวงหนา และสาเหตุการลากิจไมใชเหตุจําเปนหรือเหตุพิเศษที่ไมอาจย่ืนใบลาลวงหนา
กอนวันลาได และการลาปวยอีกสองคร้ังเชื่อวาผูฟองคดีมิไดปวยจริง การกระทําของผูฟองคดี 
จึงเปนความผิดตามมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) พิจารณาแลวมีมติใหยกอุทธรณ  ตอมา นายกรัฐมนตรี 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) พิจารณาแลวมีคําส่ังยกอุทธรณของผูฟองคดีตามมติ ก.ม. เชนเดียวกัน  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ที่ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ที่ยกอุทธรณของ 
ผูฟองคดี โดยใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม และใหชดใชคาเสียหายพรอมกับ
ดอกเบี้ยใหแกผูฟองคดี  

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด               
เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิไดสงผูฟองคดี

เขารับการอบรมในโครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับสูง ระหวางวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แตในวันที่ ๓ และวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖  
ผูฟองคดีไมไดเขาอบรมหลักสูตรดังกลาว ทําใหไมผานการอบรมเพราะเวลาที่เขารับการอบรม
ไมถึงเกณฑรอยละ ๘๐ โดยผูฟองคดีอางวามีอาการปวยจึงไมสามารถเขารับการอบรมได  
และโดยที่การเขารับการอบรมของผูฟองคดีดังกลาว ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางหนึ่ง 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย หากขาราชการประสงคจะลาปวยเพ่ือรักษาตัว ตองปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขที่ กําหนดตามขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง๔๖ ของระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  

                                                        
๔๖ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ขอ ๑๗ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปน จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได 
ในกรณีที่ขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงช่ือในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงชื่อ

ไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 
การลาปวยตั้งแต ๓๐ วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองของแพทยซ่ึงเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจอนุญาตจะส่ังใหใชใบรับรองของแพทยซ่ึงผูมี
อํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗๓ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผูฟองคดีไมเขารับการอบรมในวันดังกลาวโดยมิไดยื่นใบลาปวยตอ
ผูบังคับบัญชา จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดีละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และ 
มีพฤติการณแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  นอกจากน้ี การที่ผูฟองคดี 
ไดมาปฏิบัติราชการเม่ือวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และยื่นใบลาจํานวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่หน่ึง 
ผูฟองคดีขอลากิจตั้งแตวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยอางเหตุผลวาผูฟองคดี 
ไปศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ ฉบับที่สอง ผูฟองคดีขอลาปวย 
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ คร่ึงวันเชา และฉบับที่สาม ผูฟองคดีขอลาปวยตั้งแตวันที่ ๑๖  
ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แตผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวไมอนุญาตใหลาตามท่ีขอ  
เน่ืองจากการลากิจของผูฟองคดีไมไดยื่นใบลาลวงหนากอนวันลา และการลาไปศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมประกอบการจัดทําวิทยานิพนธไมใชเหตุจําเปนหรือเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสง
ใบลาลวงหนาได โดยเม่ือพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับการลากิจตามขอ ๑๙๔๗ ของระเบียบ 
วาดวยการลาของขาราชการฯ แลวเห็นวา แมผูฟองคดีจะยื่นใบลากิจในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ โดยขอลากิจตั้งแตวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ก็ตาม แตเม่ือผูบังคับบัญชา
ไมอนุญาตใหผูฟองคดีลากิจตามที่ขอ และการลากิจของผูฟองคดีก็ไมไดเปนไปตามเง่ือนไข 
ของกฎหมายวาดวยการลาของขาราชการ จึงมีผลใหผูฟองคดีขาดราชการตั้งแตวันที่ ๗ ถึงวันที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และเปนกรณีที่ผูฟองคดีละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
ในวันดังกลาว สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอางวาไดไปทํางานในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖  
แตไมไดลงลายมือชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน น้ัน เม่ือผูฟองคดีไดระบุในใบลากิจวาผูฟองคดี 
ขอไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมประกอบการจัดทําวิทยานิพนธตั้งแตวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ ขอกลาวอางของผูฟองคดีที่วาผูฟองคดีไดไปทํางานในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖  
จึงขัดแยงกับใบลากิจของผูฟองคดีเอง กรณีจึงไมอาจรับฟงได สวนที่ผูฟองคดีขอลาปวยในวันที่ 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ คร่ึงวันเชา และผูฟองคดีไดละทิ้งหนาที่ราชการในชวงบาย น้ัน ผูฟองคดี
ไดอางวาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดีไปทํางานสายและไดขอลงลายมือชื่อลงเวลา

                                                                                                                                                               
การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน ไมวาจะเปนการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดตอกัน ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร  

จะส่ังใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือส่ังใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก็ได 
 ๔๗ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๙ ขาราชการซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ
อนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้เหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว  

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมทั้งเหตุผล
ความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 



 
 
๑๖๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ปฏิบัติงานกับนางสาว ส. แตเน่ืองจากแฟมลงลายมือชื่ออยูในหองผูอํานวยการ จึงไมสามารถ 
ลงลายมือชื่อลงเวลาปฏิบัติงานได ประกอบกับนางสาว ส. แจงผูฟองคดีวาใหผูฟองคดี 
มาลงลายมือชื่อในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดีจึงไดไปรับเช็คทุนการศึกษาที่แผนก
การเงินและออกจากที่ทํางาน เพ่ือไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดีมีภาระงานสอนวิชา 
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร แตผูฟองคดีไปทํางานสาย ทําใหนักศึกษาแยกยายกันออกจากหองเรียน
และกลับบาน ซ่ึงหากผูฟองคดีมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
และคํานึงถึงการดํารงตนในฐานะอาจารยที่จะตองประพฤติตัวใหเปนแบบอยางที่ดีแกลูกศิษย  
ผูฟองคดียอมจะตองไปปฏิบัติงานใหทันกับเวลาเขาปฏิบัติงาน และอยูปฏิบัติงานจนครบ 
เวลาราชการ หลังจากไดหยุดงานไปแลวหลายวัน การที่ผูฟองคดีไปถึงที่ทํางานสายโดยยื่น
ใบลาปวยในชวงเชา แตผูบังคับบัญชามีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาปวย เพราะไมเชื่อวา 
ปวยจริง และผูฟองคดีไดออกจากที่ทํางานในชวงบาย โดยมิไดอยูจนครบเวลาราชการ  
นอกจากนี้ ผูฟองคดีอางวาตั้งแตวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดียังมีอาการปวย
จึงตองพักรักษาตัวอยูที่บาน โดยผูฟองคดีไดยื่นใบลาปวยแลว แตขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดียื่นใบลาปวยโดยไมมีใบรับรองแพทย และไมมีพยานหลักฐานใดที่จะพิสูจนไดวา 
ผูฟองคดีปวยจริงในวันดังกลาว ทั้งยังปรากฏวาในบางวันผูฟองคดีไดเดินทางไปมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเพ่ือศึกษาตอในตอนเย็น และไปติวหนังสือกับเพ่ือนที่วิทยาเขต
ศาลายา การที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาปวยตั้งแตวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เพราะไมเชื่อวาปวยจริง จึงมีผลใหพฤติการณของผูฟองคดีมีลักษณะเปนการ
ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
และมีพฤติการณแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง๔๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  
ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และผูถูกฟองคดีที่ ๔  
มีคําสั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๗/๒๕๕๕) 

 

                                                        
๔๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๙๒  ฯลฯ   ฯลฯ 
  การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือ 

ละทิ้งหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗๕ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

- กรณีขาราชการกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ ว 
อยางรายแรง  

 

(๑ )  ขาราชการตํารวจมีความสัมพันธฉันชูสาวกับภรรยา 
ของผูอ่ืน 

 

 ขาราชการตํารวจเปนผูที่ ได รับการยกยองนับถือจาก 
บุคคลทั่วไปวาเปนผูที่ มีเกียรติและศักดิ์ศรี จึงตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย 
อยางเครงครัดและเปนแบบอยางที่ดีของสังคม การที่ขาราชการตํารวจมีความสัมพันธ
ฉันชูสาวกับหญิงซึ่งตนรูอยูวาเปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูอ่ืน ยอมเปน
พฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์และภาพพจนของขาราชการตํารวจ
เปนอยางยิ่ง ถือเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง การที่ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาคมีคําสั่งลงโทษปลด
ขาราชการตํารวจคนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ ตําแหนงรองสารวัตรปองกันปราบปราม 

สถานีตํารวจภูธรตําบลโคกสลุง ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีมีความสัมพันธ
ฉันชูสาวกับภรรยาผูอ่ืน โดยมีมูลเหตุมาจากการที่นาย ป. ไดมีหนังสือรองเรียนตอผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรีกลาวหาผูฟองคดีวา มีความสัมพันธฉันชูสาวกับนาง น. ภรรยาของ 
ผูรองเรียน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรีจึงมีคําสั่งใหสืบสวนขอเท็จจริง ผลการสืบสวน
ขอเท็จจริงฟงไดวา ผูฟองคดีมีความสัมพันธฉันชูสาวกับนาง น. ภรรยาของนาย ป. ระหวางที่ยัง
ไมหยาขาดกันจริง ผูวาราชการจังหวัดลพบุรีจึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ผูฟองคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา นาย ป. และนาง น. ไดจดทะเบียนสมรสกัน
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ มีบุตรดวยกันหนึ่งคน ระหวางอยูดวยกันจะมีเร่ืองทะเลาะกันอยูตลอด 
จึงไดแยกกันอยู สวนผูฟองคดีและนาง น. ตางยอมรับวาไดมีความสัมพันธฉันชูสาวกันจริง  
โดยไมปรากฏวานาง น. ไดแจงใหผูฟองคดีทราบวาตนมีสามีแลวหรือไม และผูฟองคดีอางวา
ขาดเจตนาเนื่องจากไมทราบวานาง น. มีสามีแลว จึงไมมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเช่ือไดวา
พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามขอกลาวหา  
แตการที่ผูฟองคดีมีภรรยาอยูแลวและยังไปยุ งเ ก่ียวกับหญิงอ่ืนจนเกิดเ ร่ืองเสียหาย  
เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานประพฤติตนในลักษณะที่ไมสมควรและกระทําการ  
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อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ ว ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติ 
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรลงทัณฑกักขังผูฟองคดีมีกําหนด ๓๐ วัน ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรีพิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีไมประพฤติตนใหเครงครัดตอมรรยาท
และระเบียบแบบแผนของขาราชการตํารวจ ประพฤติตนไมสมควรมีภรรยาอยูแลว แตยังได 
ไปยุงเก่ียวกับหญิงอ่ืนในทางชูสาวจนเกิดเร่ืองเส่ือมเสียหรือเสียหาย ตามมาตรา ๕ อนุมาตรา ๓ 
และอนุมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ จึงมีคําส่ังลงโทษ
กักขังผูฟองคดีมีกําหนด ๓๐ วัน แลวรายงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
อนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (อ.ก.ตร.) เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย  
ทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา การรายงานการดําเนินการทางวินัยของ 
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรีไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมถูกตอง จึงมีมติใหสงเรื่องคืน 
เพ่ือดําเนินการใหถูกตอง ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรีรายงานไปยังผูบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) เพ่ือพิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีคําสั่ง 
ใหยุติเรื่องทางวินัยอยางรายแรงและลงโทษกักขังผูฟองคดีมีกําหนด ๓๐ วัน และรายงาน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อ.ก.ตร. เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย ทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑  
พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดรับวามีความสัมพันธฉันชูสาวกับนาง น. จริง แตตอสูวา 
ทราบจากนาง น. วาเคยมีสามีและเลิกกันแลว ซ่ึงขอตอสูดังกลาวขัดกับคําใหการของนาง น. 
และนาง ม. (พ่ีสาวของนาง น.) ที่ใหการโดยสรุปวา เม่ือผูฟองคดีทราบวานาง น. ยังไมได 
หยาขาดจากสามีก็ยังคงมีความสัมพันธฉันชูสาวกับนาง น. จนกระทั่งนาย ป. และนาง น.  
ไดหยาขาดจากการเปนสามีภรรยากัน จึงฟงไดวาผูฟองคดีกระทําความผิดจริง พฤติการณ 
และการกระทํานับไดวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ความรายแรงแหงกรณีโทษถึงปลดออกจากราชการ  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมีคําส่ังลงโทษ
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ งลงโทษปลดออกจากราชการตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อ.ก.ตร. เก่ียวกับการอุทธรณทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีมติ 
ใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓ เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จายเงินเดือนยอนหลังใหผูฟองคดีนับตั้งแตวันที่ปลดออกจากราชการ 
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
โดยที่มาตรา ๖๑๔๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ  

พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติใหนําบทบัญญัติเร่ือง วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ  
และการอุทธรณแหงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน รวมทั้ง กฎ ก.พ. ออกตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชกับขาราชการตํารวจโดยอนุโลม ซ่ึงมาตรา ๙๙ 
วรรคสี่๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม๕๑ และวรรคเจ็ด๕๒ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ไดวางหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินัยไว โดยเม่ือ
ปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที และใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไป
ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ซ่ึงเปนไปตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ วาดวยการสอบสวนพิจารณา  นอกจากนี้  

                                                        
๔๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงแกไขโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอย

แหงชาติ ฉบับที่ ๓๘ เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
    มาตรา ๖๑ ในระหวางที่ยังมิไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ใหนํา

บทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับ 
แกเร่ืองวินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ และการอุทธรณของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม 
โดยใหถือวาเปนสวนหน่ึงของกฎหมายวาดวยวินัยตํารวจ  ทั้งน้ี โดยใหอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
และคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เปนอํานาจหนาที่ของ ก.ตร. และใหอํานาจหนาที่ของอนุกรรมการสามัญ 
ประจําจังหวัด เปนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ตร. จังหวัด และใหอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๔ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติน้ี 
แลวแตกรณี 

๕๐-๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕    
 มาตรา ๙๙   ฯลฯ   ฯลฯ 

  
 เม่ือปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน 

ในเบ้ืองตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 
     ฯลฯ   ฯลฯ 

       มาตรา ๑๐๒    ฯลฯ   ฯลฯ 
           การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ เปนผูส่ังแตงตั้ง 
     ฯลฯ   ฯลฯ 
 หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม 
วรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
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มาตรา ๙๘ วรรคสอง๕๓ และมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง๕๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนฯ บัญญัติใหการกระทําการอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควร
ลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก  
ซ่ึงในการพิจารณาวาการกระทําการอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงนั้น  
จะตองพิจารณาถึงเกียรติของขาราชการผูน้ัน และความรูสึกของสังคมท่ีมีตอการกระทํา 
ของขาราชการผูน้ัน ประกอบกับเจตนาในการกระทํา โดยคํานึงถึงพฤติการณของขาราชการ 
ผู น้ันวาไดกระทําการอันทําใหราชการไดรับความเสียหายตอภาพพจนชื่อเสียงหรือไม  
เม่ือพิจารณาพยานหลักฐานจากการสอบสวน ประกอบกับพฤติการณแวดลอมและลําดับ 
เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวรับฟงไดวา ขณะที่ผูฟองคดีมีความสัมพันธฉันชูสาวกับนาง น. น้ัน  
ผูฟองคดีทราบดีวานาง น. ยังเปนภรรยาที่ชอบดวยกฎหมายของนาย ป. การกระทําของ 
ผูฟองคดีสงผลใหชีวิตสมรสของนาย ป. ซ่ึงมีบุตรดวยกันกับนาง น. หน่ึงคน ตองหยาขาดจากกัน 
เม่ือขณะเกิดเหตุผูฟองคดีรับราชการตํารวจ สถานภาพของการเปนขาราชการตํารวจยอมไดรับ
การยกยองนับถือจากบุคคลทั่วไปวา เปนผูที่มีเกียรติและศักด์ิศรีตองประพฤติตนอยูในระเบียบ
วินัยอยางเครงครัดเปนแบบอยางที่ดีของสังคม แตผูฟองคดีกลับมีพฤติกรรมการกระทํา 
ที่เสื่อมเสียเกียรติและภาพพจนของขาราชการตํารวจ และขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมเสียเอง 
พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีที่เปนชูกับภรรยาของผูอ่ืนนั้น ถือไดวาเปนการกระทํา
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓  
มีคําสั่ งปลดผูฟองคดีออกจากราชการ จึงเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายแลว  
 
 

                                                        
 ๕๓-๕๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕    

 มาตรา ๙๘   ฯลฯ   ฯลฯ 
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือ

ใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใด
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง     

มาตรา ๑๐๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษปลดออก 
หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษ
ลงต่ํากวาปลดออก ทั้งน้ี ภายใตบังคับวรรคสอง 
     ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๗๙ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

กรณียอมสงผลใหการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี โดยอนุกรรมการคณะกรรมการ 
ขาราชการตํารวจเก่ียวกับการอุทธรณทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงไดอาศัยขอเท็จจริง 
และพยานหลักฐานเดียวกันตามที่คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมมา แลวมีมติใหยกอุทธรณ 
ผูฟองคดีน้ัน จึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน และเม่ือคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ 
ชอบดวยกฎหมาย กรณีจึงไมเปนการละเมิดตอผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมมีหนาที่ 
ตองจายเงินเดือนใหแกผูฟองคดีตามคําขอ  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๙๐/๒๕๕๕) 

 

(๒) ขาราชการหลอกลวงประชาชนใหนําเงินมาสมัครเปนสมาชิก
ของชมรมซึ่งมิไดมีการจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย 

 

สถานภาพของขาราชการพลเรือนสามัญยอมไดรับการยกยอง 
นับถือจากบุคคลทั่วไปวาเปนผูที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย 
อยางเครงครัดและเปนแบบอยางที่ดีของสังคม การที่ขาราชการไดกระทําความผิดอาญา
ฐานฉอโกงดวยการหลอกลวงแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชน เพ่ือใหประชาชน
นําเงินมาสมัครเปนสมาชิกของชมรมซึ่งมิไดมีการจดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย 
เปนเหตุใหประชาชนจํานวนมากหลงเชื่อและจายเงินให แมตอมาจะไดมีการชดใช
คาเสียหายทั้งหมดคืนใหแกประชาชนผูเสียหายแลวก็ตาม แตก็ไมอาจลบลางความผิด 
ที่เกิดข้ึนได พฤติการณดังกลาวถือไดวาเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
อยางรายแรง  อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  คําสั่งลงโทษปลดขาราชการ 
คนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน ๖ว สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี 
กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง เรื่องตองโทษคดีอาญาในขอหาฉอโกงทรัพย 
อันเปนการฉอโกงประชาชน ผลการสอบสวนเห็นวากรณีของผูฟองคดี ศาลจังหวัดภูเขียว
พิพากษาใหรอการลงโทษและผูฟองคดีใหการรับสารภาพโดยไดตกลงชดใชเงินใหแกสมาชิก
เรียบรอยแลว และการที่ผูฟองคดีเขาไปรวมเปนกรรมการในชมรมดังกลาว เน่ืองมาจากการ
ชักชวนของผูอ่ืนไมไดมีเจตนามากอน จึงเห็นวาพฤติการณของผูฟองคดีไมเปนความผิดวินัย



 
 
๑๖๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

อยางรายแรง แตเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงมีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น และไดรายงานการลงโทษดังกลาวไปยัง 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการสามัญประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีกระทําการทุจริต
หลอกลวงประชาชนและการหลอกลวงดังกลาวได ไปซึ่ งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง  
อันเปนความผิดอาญาฐานฉอโกงประชาชน การท่ีคณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นวาผูฟองคดี 
เขาไปรวมเปนกรรมการชมรมเนื่องจากการชักชวนของผูอ่ืนนั้น ไมอาจรับฟงได แมเร่ืองนี้
ผูเสียหายทั้งหมดจะไดรับชดใชเงินคืนและไมติดใจเอาความแกผูฟองคดีก็ตาม แตการกระทําผิด
ของผูฟองคดีเปนความผิดฐานฉอโกงประชาชนซึ่งเปนความผิดอาญาแผนดินที่ไมอาจยอมความได 
จึงมีมติวาการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนฯ เห็นควรเพ่ิมโทษผูฟองคดีเปนปลดออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่ง 
เพ่ิมโทษเปนปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ก.พ. ซ่ึง ก.พ. 
พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีไดรับสารภาพตอคณะกรรมการสอบสวนวาไดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา และเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามขอ ๔ (๓) ของ 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  
ซ่ึงผูบังคับบญัชาจะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได การที่ผูฟองคดี
รับสารภาพวาไดฉอโกงประชาชน พฤติการณดังกลาวถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง จึงมีมติเห็นควรใหยกอุทธรณ และรายงานนายกรัฐมนตรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) หรือพิจารณาสั่งการ ซ่ึงตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําส่ังใหยกอุทธรณ 
และแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เพ่ิมโทษผูฟองคดีจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เปนปลดออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
เพิกถอนคําสั่งและมติดังกลาว 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
จากพฤติการณของผูฟองคดีที่ไดกระทําการทุจริตหลอกลวง

ประชาชนดวยการรวมกับบุคคลอ่ืนจัดตั้งชมรมผูสูงอายุพุทธพิทักษขึ้นโดยไมจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย ประกาศโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปดวยขอความอันเปนเท็จ เพ่ือใหสมัคร
สมาชิกชมรม โดยอางวาเม่ือสมาชิกถึงแกความตาย ชมรมจะจายเงินสงเคราะหใหแกสมาชิก 
และโดยการหลอกลวงดังกลาวทําใหประชาชนผูเสียหายจํานวนสิบหกคนหลงเช่ือและไดจายเงิน 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๘๑ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คาสมัครสมาชิก และผูฟองคดีไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือบุคคลที่สาม  
ซ่ึงตอมา ศาลจังหวัดภูเขียวมีคําพิพากษาวาการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดอาญา 
ตามมาตรา ๓๔๓๕๕ ประกอบกับมาตรา ๓๔๑๕๖ และมาตรา ๘๓๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา  
การท่ีผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงโดยสถานภาพของการเปนขาราชการ 
พลเรือนสามัญยอมไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลท่ัวไปวาเปนผูที่มีเกียรติและศักด์ิศรี 
ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด เปนตัวอยางที่ ดีของสังคม แตผูฟองคดี 
กลับกระทําความผิดอาญาฐานฉอโกง อันเปนการฉอโกงประชาชน ซ่ึงมีผลกระทบตอประชาชน
เปนจํานวนมาก แมจะปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหาย
ทั้งหมดก็ตาม แตก็ไมอาจลบลางการกระทําที่ผูฟองคดีไดกอใหเกิดขึ้นได พฤติการณและ 
การกระทําของผูฟองคดีดังกลาว จึงเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฯ การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณารายงานผลการพิจารณา
ทางวินัยผูฟองคดีตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติดังกลาว มีมติใหเพ่ิมโทษ 
ผูฟองคดีเปนลงโทษปลดออกจากราชการ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดี
ออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว และ 
การพิจารณาอุทธรณและคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่สั่งยกอุทธรณของผูฟองคดีโดยอาศัย 
เหตุผลอยางเดียวกัน จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  พิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๖/๒๕๕๕)  

 
 

 

                                                        
 ๕๕-๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดข้ึนโดยการกระทําของบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป ผูที่ไดรวมกระทําความผิด
ดวยกันน้ันเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 

มาตรา ๓๔๑ ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอความจริง 
ซ่ึงควรบอกใหแจง และโดยการหลอกลวงดังวาน้ันไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวง
หรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูน้ันกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๓๔๓ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ไดกระทําดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชน 
หรือดวยการปกปดความจริงซ่ึงควรบอกใหแจงแกประชาชนผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําความผิดดังกลาวในวรรคแรก ตองดวยลักษณะดังกลาวในมาตรา ๓๔๒ อนุมาตราหน่ึงอนุมาตราใดดวย 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหน่ึงพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาท 
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๒.๒.๒  คําสั่งลงโทษไลออก 
 

 - กรณีขาราชการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่
ราชการ 

 

(๑) ขาราชการตํารวจมีพฤติกรรมเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
จากผูประกอบการขนสงสินคา 

 

การที่ขาราชการตํารวจมีพฤติกรรมเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
จากผูประกอบการขนสงสินคา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะไมดําเนินคดีและยอม 
ผอนปรนใหกับรถยนตของผูประกอบการที่ทําการฝาฝนกฎหมายจราจร หรือที่มี 
การบรรทุกสินคาที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว พฤติกรรมดังกลาวเปนการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนเองโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนการกระทําอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง การที่ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาคมีคําสั่งลงโทษ 
ไลขาราชการตํารวจคนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย   

สรุปขอเท็จจริง 
นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสงครามไดมีหนังสือรองเรียน 

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยวา ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการที่เจาหนาที่
ตํารวจในสถานีตํารวจภูธรอําเภอตาง ๆ เรียกเก็บเงินจากผูประกอบการรถยนตบรรทุกปลา 
และอาหารทะเลจากทาเทียบเรือตาง ๆ ในภาคใตมายังจังหวัดสมุทรสงครามเปนรายเดือน  
โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีหรือโอนในชื่อเจาหนาที่ตํารวจผู รับเงิน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ 
การไมถูกจับกุมในกรณีที่รถบรรทุกนํ้าหนักเกินและทําผิดกฎหมาย โดยระบุรายชื่อเจาหนาที่
ตํารวจพรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการใหคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ดําเนินการสอบสวน ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาว
ไดชี้มูลความผิดใหดําเนินคดีอาญากับผูฟองคดีเน่ืองจากเห็นวา ผูฟองคดีซ่ึงดํารงตําแหนง 
ผูบังคับหมูงานจราจร ประจําสถานีตํารวจภูธรอําเภอปราณบุรีในขณะน้ัน เปนผูเรียกรองเงิน
จากนาย ค. เจาของรถยนตบรรทุกปลาและประกอบการขนสงอาหารทะเลสด โดยนาย ค.  
ไดโอนเงินใหผูฟองคดีเปนรายเดือน จํานวน ๒๒ คร้ัง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จากกรณีดังกลาว  
 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๘๓ 
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กรมตํารวจ (เดิม) ไดรับคํารองทุกขไวเปนคดีอาญา และไดมีคําส่ังฟองผูฟองคดีในขอหา 
เจาพนักงานเรียกรับสินบน แตพนักงานอัยการไดมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูฟองคดี  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดี โดยกลาวหาวาผูฟองคดี
กระทําผิดวิ นัยอยางรายแรงกรณีตองหาคดีอาญาฐานเปนเจาพนักงานเรียกรับสินบน  
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา จากพฤติการณของผูฟองคดีนาเชื่อวา 
เปนความผิดตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เห็นควรปลดออกจากราชการ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณารายงานผลการสอบสวนแลวเห็นวา 
มีการโอนเงินใหดวยความเต็มใจและสมัครใจ มิไดเกิดจากการเรียกรอง ประกอบกับผลคดีอาญา
พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง จึงยังฟงไมไดวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
เห็นควรลงทัณฑกักขังผูฟองคดีมีกําหนด ๖๐ วัน และรายงานไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๑  
โดยอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ 
พิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีเปนการปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริต
ตอหนาที่ราชการและไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนฯ จึงมีมติไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ แตไดรับการวินิจฉัย
ใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี    

 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่ผูฟองคดีไดยอมรับเงินจากนาย ค. เจาของรถยนตบรรทุกปลา

และประกอบการขนสงอาหารทะเลสดจากจังหวัดตาง ๆ ในภาคใตผานเขตทองที่สถานีตํารวจภูธร
อําเภอปราณบุรี ทั้งที่ไมเคยรูจักคุนเคยกับนาย ค. และไมเคยมีนิติสัมพันธใด ๆ กันมากอน  
แมผูฟองคดีและนาย ค. ไดใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนคดีอาญาและคณะกรรมการสอบสวน
วินัยสอดคลองตองกันวา นาย ค. ไดโอนเงินดังกลาวใหแกผูฟองคดีดวยความสมัครใจ 
เพ่ือตอบแทนการที่ผูฟองคดีเคยใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกรถยนตบรรทุกปลา
และอาหารสดที่ประสบปญหาหรือเกิดอุบัติเหตุระหวางทาง และผูฟองคดียอมรับเงินที่นาย ค. 
โอนใหเพ่ือการดังกลาวไวเปนสวัสดิการสวนตัวและสวนรวมของสถานีตํารวจ แตเม่ือพิจารณา
ถึงขอเท็จจริงการที่นาย ค. ไดโอนเงินใหแกผูฟองคดีและผูฟองคดียอมรับเงิน เปนเหตุให 
ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา น้ัน ผูฟองคดีและนาย ค. ยอมจะไมใหถอยคําที่เปน
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ปรปกษตอตนเอง  อีกทั้ง เม่ือเคยใหการตอพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไวอยางไร ก็ยอม 
จะใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางน้ันเพ่ือมิใหเกิดพิรุธ  นอกจากน้ี การที่วิญูชน
ทั่วไปที่เคยไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ตํารวจในยามที่ตนหรือทรัพยสินของตน 
ประสบภัยพิบัติ และประสงคจะตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจดวยการใหเงินหรือทรัพยสิน 
แกเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือใหมีกําลังใจในการทําความดีตอไป และหรือเพ่ือใหเจาหนาที่ตํารวจผูน้ัน
นําไปใชเปนสวัสดิการของเพ่ือนขาราชการตํารวจโดยสวนรวม ยอมจะมอบเงินหรือทรัพยสิน 
แกเจาหนาที่ตํารวจโดยเปดเผยตอหนาผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานของเจาหนาที่ตํารวจ 
ผูน้ัน และเพียงคร้ังหนึ่งคราวเดียว ไมใชโอนเงินใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่ชวยเหลือตนอยางตอเน่ือง
เปนรายเดือนดังเชนที่นาย ค. โอนเงินใหแกผูฟองคดี  ดังน้ัน คําใหการของผูฟองคดีและ 
นาย ค. ตอพนักงานสอบสวนคดีอาญาและคณะกรรมการสอบสวนวินัย จึงขาดความนาเชื่อถือ 
ตามพฤติการณแวดลอมแหงกรณีมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวา นาย ค. ไดโอนเงินใหผูฟองคดี 
เพ่ือจูงใจใหผูฟองคดีผอนปรนใหแกรถยนตบรรทุกสินคามีนํ้าหนักเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
หรือขับรถโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และผูฟองคดียอมรับเงินเพ่ือกระทําการ
ดังกลาวจริง การกระทําของผูฟองคดีจึงเขาขายเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
ทั้งยังเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนฯ  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และ 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย   
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๘/๒๕๕๕)      

 

(๒) ขาราชการตํารวจนําเอาทรัพยสินของทางราชการไปจํานํา 
 

การที่ขาราชการตํารวจมีพฤติการณนําเอาทรัพยสินของ 
ทางราชการซึ่งตองใชสําหรับการปฏิบัติหนาที่และอยูในความครอบครองดูแลของตน 
ไปจํานํา เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  
โดยอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ รวมถึงความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วไป ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและ
มีความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ การที่ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 
มีคําสั่งลงโทษไลขาราชการตํารวจคนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย 
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สรุปขอเท็จจริง  
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมู สถานีตํารวจภูธรอําเภอ 

มหาชนะชัย ถูกลงโทษไลออกจากราชการ จากกรณีเม่ือคร้ังผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมู 
สถานีตํารวจภูธรตําบลบึงแก ไดเบิกอาวุธปนพกสั้นแบบลูกโมสีดําและซองพกเพื่อใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  ตอมา เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองยโสธรกับพวกไดรวมกัน
จับกุมนาย บ. ผูตองหาตามหมายจับพรอมของกลางอาวุธปนของทางราชการที่ผูฟองคดี 
เบิกมาใช โดยนาย บ. ใหการวาอาวุธปนดังกลาวผูฟองคดีไดจํานําไวกับตน สถานีตํารวจภูธร
เมืองยโสธรจึงไดมีหนังสือถึงผูบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรขอใหตรวจสอบวาอาวุธปน
ของกลางเปนของทางราชการหรือไม และจากการตรวจสอบพบวาอาวุธปนของกลางเปนอาวุธปน
กระบอกเดียวกันกับที่ผูฟองคดีเบิกมาจากสถานีตํารวจภูธรตําบลบึงแกจริง จึงใหผูฟองคดี 
สงคืนเพ่ือตรวจสอบ แตผูฟองคดีไมสามารถสงคืนไดโดยอางวากอนหนาที่จะเกิดเหตุ ผูฟองคดี 
ไดไปรับประทานอาหารที่รานของนาย บ. แลวลืมอาวุธปนไว แตยังไมไดรับคืน จนกระทั่งนาย บ. 
ถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม ผูบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นวา ผูฟองคดีมีพฤติการณ 
ลืมอาวุธปน มิใชนําอาวุธปนไปจํานํา จึงเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง ควรลงโทษกักขัง 
ผูฟองคดีมีกําหนด ๓๐ วัน ผูบัญชาการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรเห็นชอบดวย จึงมีคําสั่งลงโทษ
และรายงานตอผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณา
แลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีมีมูลเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จึงมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี ผลการสอบสวนสรุปไดวา ผูฟองคดีไมไดนํา
อาวุธปนไปจํานํา แตเปนการหลงลืม พยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง และเม่ือตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรมีคําส่ังลงโทษกักขังผูฟองคดีแลวจึงเห็นควรยุติเรื่อง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นชอบดวย จึงมีคําสั่งใหยุติเร่ืองและมีหนังสือรายงาน 
ผลการสอบสวนไปยังคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  ตอมา อนุกรรมการ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย (อ.ก.ตร. วินัย) ไดมีหนังสือ 
แจงผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา มติที่ประชุม อ.ก.ตร. วินัย พิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดี
เปนการกระทําผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีมติใหสงสํานวนการสอบสวนคืนใหแกตํารวจภูธรภาค ๓  
เพ่ือสั่งใหมีการดําเนินการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีใหม ซ่ึงจากการสอบสวนผูฟองคดี 
ไดใหการยืนยันตามคําใหการเดิม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรายงานใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ และ 
อ.ก.ตร. วินัย พิจารณาเรื่องดังกลาวแลวเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีเปนการนําอาวุธปน 
ของทางราชการไปจํานําไมใชเปนการหลงลืมตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง พฤติการณถือไดวา 



 
 
๑๖๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕)  
แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ ซ่ึงความรายแรงแหงกรณีมีโทษถึงไลออกจากราชการ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติดังกลาว ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงอนุกรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
เก่ียวกับการอุทธรณ (อ.ก.ตร. อุทธรณ) ทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา  
ผูฟองคดีทําผิดตามขอกลาวหาจริง พฤติการณของผูฟองคดีเปนการแสวงหาประโยชนที่มิควรได
ใหแกตนเอง จึงเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการเพ่ือใหตนเองไดรับประโยชน
ที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติ 
ชั่วอยางรายแรง อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติฯ การท่ี มีคําสั่ งลงโทษไลออกจากราชการจึงเหมาะสม และเปนไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และระดับโทษของ ก.ตร. ที่วางไวสําหรับ
ความผิดในกรณีน้ีคือ ไลออกจากราชการ จึงมีมติใหยกอุทธรณและใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
แกไขเพ่ิมเติมคําส่ังวาผูฟองคดีมีความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
เพ่ือใหตนเองไดรับประโยชนที่มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ อันเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ อีกฐานหน่ึงดวย  
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการและคําวินิจฉัยอุทธรณของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
เพิกถอนคําสั่งที่ลงโทษผูฟองคดี คําวินิจฉัยอุทธรณและใหมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ
ตามเดิม 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัตินิยามของคําวา “โดยทุจริต” 

หมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ 
ผูอ่ืน เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา ผูฟองคดีกระทําความผิดวินัยรายแรงกรณีเบิกอาวุธปนจาก 
ทางราชการเพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่และไดนําอาวุธปนดังกลาวไปจํานําไวกับนาย บ. จริง 
กรณีจึงเปนการนําเอาทรัพยสินของทางราชการซ่ึงผูฟองคดีตองใชสําหรับการปฏิบัติหนาที่
ราชการและมีหนาที่ดูแลรักษาไปใชแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  
และยังเปนการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายรายแรงแกทางราชการ รวมถึงความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทั่วไปอีกดวย การที่ผูฟองคดีนําอาวุธปนของทางราชการ 
ไปจํานํา จึงถือเปนการกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและตองไดรับการลงทัณฑ 
ในฐานความผิดดังกลาว และโดยที่ขอเท็จจริงปรากฏวา เหตุแหงการกระทําความผิดของ 
ผูฟองคดีเกิดขึ้นระหวางวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ จึงตองนํามาตรฐานการลงโทษ
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ทางวินัยอยางรายแรงที่บังคับใชอยูในขณะนั้นมาใชในการกําหนดโทษของผูฟองคดี ซ่ึงก็คือ 
ระดับการลงทัณฑขาราชการตํารวจ แนบทายหนังสือ ตร. ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๘  
นอกจากนี้ แมระดับการลงทัณฑตามหนังสือดังกลาวจะไดกําหนดระดับทัณฑในความผิด 
เอาอาวุธปนของทางราชการไปจํานําใหมีระดับทัณฑปลดออกจากราชการก็ตาม แตเม่ือ 
การกระทําความผิดดังกลาวมีลักษณะเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ซ่ึงมีระดับทัณฑไลออก
จากราชการ ผูฟองคดีจึงตองไดรับการลงทัณฑไลออกตามระดับการลงทัณฑขาราชการตํารวจ
ดังกลาว  ทั้งน้ี เปนการสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่วา  
การลงโทษผูกระทําความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ควรลงโทษไลออกจากราชการ  
แมจะมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใด ก็ไมเปนเหตุใหลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ  
ซ่ึงเปนแนวทางในการลงโทษขาราชการของหนวยงานของรัฐอีกประการหนึ่งดวย  ดังนั้น  
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงชอบดวยกฎหมายแลว และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่วิ นิจฉัยยกอุทธรณ ยอมมีผล 
เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๘๑๖/๒๕๕๖) 

 

(๓) เจาพนักงานบังคับคดีไมสงมอบคาอากรแสตมปที่ไดจาก 
การขายทอดตลาดใหแกกรมสรรพากร 

 

บุคคลท่ีเปนขาราชการนอกจากจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่ 
สวนราชการกําหนดไวแลว ยังจะตองปฏิบัติหนาที่ตามท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย 
อีกดวย การที่ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงเปนนิติกรไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
ใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาพนักงานบังคับคดี โดยมีหนาที่นําคาธรรมเนียมอากรแสตมป 
ที่ไดจากการขายทอดตลาดสงมอบใหแกกรมสรรพากร แตกลับมีเจตนาไมยอมสงมอบเงิน
ดังกลาวใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบตามหนาที่อันพึงตองปฏิบัติ ถือเปนการกระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐานเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง การท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมมีคําสั่งลงโทษไลนิติกร 
คนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๖ สังกัดสํานักงานประจํา 

ศาลจังหวัดสีคิ้ว ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เจาพนักงานบังคับคดี จากการปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวผูฟองคดีไดรับเงินคาอากรจากการขายทอดตลาดทรัพยในคดีแพงของศาลจังหวัดสีคิ้ว 



 
 
๑๖๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จํานวน ๘ คดี รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน ๑๖,๒๓๒ บาท แตผูฟองคดีมิไดนําเงินจํานวนดังกลาว
ไปชําระตอสรรพากรอําเภอสีคิ้ว เม่ือเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของสํานักงานศาลยุติธรรม
ตรวจสอบพบ ผูฟองคดีจึงไดนําเงินจํานวนดังกลาวไปสงสรรพากรอําเภอ สํานักงานศาลยุติธรรม 
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงกรณีดังกลาวคณะกรรมการพิจารณาแลว
เห็นวาควรลงโทษตัดเงินเดือน สํานักงานศาลยุติธรรมจึงไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และขอ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการ
ศาลยุติธรรม วาดวยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ
มาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวาการกระทําของผูฟองคดีเปนการกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการตามมาตรา ๘๔ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ จึงเห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน ๕% 
เปนเวลา ๓ เดือน เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาสํานวน 
การสอบสวนแลวเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติ 
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได  
เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐานกระทําการอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนฯ สมควรลงโทษไลออกจากราชการ แตเน่ืองจากผูฟองคดีรับราชการมาเปนเวลานาน 
และไมเคยไดรับโทษทางวินัยมากอน กรณีมีเหตุอันควรลดหยอนโทษ จึงควรลดโทษเปน 
ปลดออกจากราชการ และเสนอผลการสอบสวนใหคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณา ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาแลวเห็นวา พยานหลักฐานฟงไดวา 
ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐานกระทําการ 
อ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ จึงมีมติเปนเอกฉันทใหลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหยกอุทธรณ และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณใหประธานศาลฎีกา
พิจารณาสั่งการตามมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับขอ ๓ ของระเบียบ
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรมฯ  
 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๘๙ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ซ่ึงประธานศาลฎีกาไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ ๒๑)  

เรื่อง กําหนดวิธีการชําระคาอากรเปนตัวเงินแทนการปดแสตมปอากรสําหรับตราสาร ๒๘ (ข) 
แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป ขอ ๑ (๓) กําหนดวา ในกรณีขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย 
ในการบังคับคดีของเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ใหชําระคาอากรเปนตัวเงินตอ 
เจาพนักงานบังคับคดีในวันที่ไดขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยน้ัน และใหเจาพนักงานดังกลาว
นําเงินคาอากรแสตมปที่ไดรับชําระสงสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตทองที่เดือนละ ๒ งวด คือ  
(ก) งวดแรก คาอากรที่ไดรับเปนตัวเงินตั้งแตวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ของเดือน ใหนําสงภายใน
วันที่ ๒๒ ของเดือนเดียวกัน (ข) งวดที่สอง คาอากรที่ไดรับเปนตัวเงิน ตั้งแตวันที่ ๑๖  
ถึงวันสุดทายของเดือน ใหนําสงภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม 
ที่ ยธ ๐๒๐๓/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การนําสงคาอากรแสตมปตาม 
ประมวลรัษฎากรในสวนบัญชีอัตราอากรแสตมป ขอ ๒๘ (ข) ของศาล ใหเจาพนักงานบังคับคดี 
ซ่ึงขายที่ดินทอดตลาดแทนจําเลยหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษา เปนผูมีหนาที่ออกใบรับและ 
มีหนาที่ตองเสียคาอากรแสตมป โดยหักจากเงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ตลอดจน 
เปนผูนําสงคาธรรมเนียมอากรแสตมปตอพนักงานเจาหนาที่ดวย เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ี
ปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับเงินดังกลาวมาแลว กลับไมนําสงสรรพากรอําเภอสีคิ้วตามหนาที่ 
อันพึงตองปฏิบัติ จนกระทั่งเจาหนาที่ตรวจสอบภายในไปตรวจพบ ผูฟองคดีจึงไดนําเงิน 
จํานวนดังกลาวไปสงสรรพากรอําเภอสีคิ้ว กรณีจึงนาเชื่อวาผูฟองคดีไดนําเงินดังกลาวไปใช 
เพ่ือประโยชนสวนตน แมผูฟองคดีจะอางวาไมไดนําเงินดังกลาวสงสรรพากรอําเภอสีคิ้ว 
เพราะหลงลืม ก็ไมอาจรับฟงได เพราะผูฟองคดีไดรับเงินคาอากรจากการขายทอดตลาดทรัพย
หลายครั้งตางวาระกัน โดยเม่ือไดรับคาอากรคร้ังใหมในแตละครั้งก็นาจะนึกไดวาตนยังมิได 
นําเงินคาอากรของคร้ังที่ผานมาไปนําสงใหสรรพากรอําเภอตามที่เคยปฏิบัติ สวนกรณีที่ผูฟองคดี
กลาวอางวา ไมมีหนาที่ราชการโดยตรงในการสงเงินคาอากรตอสรรพากรอําเภอสีคิ้ว น้ัน เห็นวา 
นอกจากผูฟองคดีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่สวนราชการกําหนดไวแลว ยังตองปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาอีกดวย เม่ือผูฟองคดีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาพนักงานบังคับคดี จึงตองปฏิบัติตามคําส่ังจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติหาไดไม 
ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๓/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕  
ไดกําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีมีหนาที่นําสงคาอากรแสตมป  ดังน้ัน ผูฟองคดีซ่ึงไดรับ



 
 
๑๖๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานบังคับคดีจึงมีหนาที่นําสงคาอากรแสตมป  นอกจากน้ี  
ผูฟองคดีไดเคยเปนผูนําสงเงินเปนจํานวนมากตอสรรพากรพ้ืนที่หลายคร้ังและไดนําสงเรียบรอย
มิไดทุจริตแตอยางใด จึงเปนสิ่งที่ยืนยันไดวาผูฟองคดีไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ในการนําสง 
คาอากรแสตมป พฤติการณของผูฟองคดีจึงเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและ 
ฐานเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม 
ประกอบมาตรา ๑๐๔๕๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ประกอบกับ 
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กําหนดวา ผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริต 
ตอหนาที่ราชการ ควรลงโทษไลออกจากราชการ การนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุ 
อันควรปรานีอ่ืนใด ไมเปนเหตุลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการใชดุลพินิจ
โดยชอบดวยกฎหมายแลว คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๖) 

 
 

                                                        
 ๕๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๑๐๔     ฯลฯ   ฯลฯ 
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งตามมาตรา ๑๐๒ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคส่ี 

หรือวรรคหา แลวแตกรณี เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไลออก 
ใหดําเนินการดังน้ี  

(๑) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๑ ลงมาถึงระดับ ๘ และสําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมา 
ที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ ข้ึนไป หรือที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหา ในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ 
สงเร่ืองให อ.ก.พ. กระทรวงซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูพิจารณา และเม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเปนประการใด ใหนายกรัฐมนตรี
หรือผูมีอํานาจส่ังบรรจุดังกลาว แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน 

(๒) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๒ สงเร่ืองให อ.ก.พ. กรมซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูพิจารณา และเม่ือ อ.ก.พ. กรมมีมติเปนประการใด ใหผูมี
อํานาจส่ังบรรจุดังกลาวส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  ทั้งน้ี ภายใตบังคับ (๑)  

(๓) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารสวนภูมิภาคซ่ึงมิใชหัวหนาสวนราชการประจํา 
จังหวัด ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๕) สงเร่ืองให อ.ก.พ. จังหวัดซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูพิจารณา และเม่ือ อ.ก.พ. 
จังหวัดมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุดังกลาวส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน  

ในกรณีที่ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตราน้ี  
ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตราน้ีได  

ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตราน้ี ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูน้ันลาออกจากราชการ  
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 (๔) เจาหนาที่ออกบัตรประจําตัวประชาชนใหแกผู ย่ืนคําขอ 
โดยมิไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานอยางรอบคอบ 
 

การที่เจาหนาที่มิไดพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคํารองขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขออยางละเอียดรอบคอบ  
อีกทั้ง เม่ือพบเหตุอันควรนาสงสัยเก่ียวกับการยื่นคําขอดังกลาวก็มิไดดําเนินการ 
เพื่อพิสูจนความจริงใหส้ินขอสงสัยตามข้ันตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการ
กําหนดไวกอนที่จะพิจารณาอนุมัติออกบัตรประจําตัวประชาชนใหแกผู ย่ืนคําขอ  
เปนเหตุใหบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยไดรับบัตรประจําตัวประชาชน พฤติกรรมดังกลาว 
ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ จงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และเปนการ 
ไมรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
มิใหเสื่อมเสีย อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
การท่ีผูบังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษไลเจาหนาที่คนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่ง
ที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
นายอําเภอเมืองตราดไดมอบหมายใหผูฟองคดีที่ ๑ รับผิดชอบ

งานทะเบียนราษฎร และมอบหมายใหนาย ท. ตําแหนงปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ๕) 
รับผิดชอบงานบัตรประจําตัวประชาชน โดยมีผูฟองคดีที่ ๒ เปนผูชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน  
ตอมา ผูใหญบานหมูที่ ๘ ไดมีหนังสือแจงถึงนายอําเภอเมืองตราดวา ไดรับบัตรประจําตัวประชาชน
เพ่ือนําไปแจกจายราษฎรในหมูบาน ปรากฏวามีบัตรประจําตัวประชาชนที่ระบุชื่อนาย ณ.  
มีภาพถายเปนที่นาสงสัยวามิไดเปนผูมีสัญชาติไทย จึงนําบัตรประจําตัวประชาชนดังกลาว 
ไปตรวจสอบกับเจาหนาที่ ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดตราด และพบวา นาย ณ. มีบัตรประจําตัว
ประชาชนอยูที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอําเภอเมืองตราดจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาว ซ่ึงผลการสอบขอเท็จจริงพบวา ผูฟองคดีทั้งสองไมไดปฏิบัติ 
ตามระเบียบในหลายขั้นตอน นาเชื่อวามีสวนรูเห็นในการทุจริตแอบอางใชชื่อบุคคลอ่ืนในการ 
ทําบัตรประจําตัวประชาชนใหกับคนตางดาว ผูวาราชการจังหวัดตราดจึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดีทั้งสอง คณะกรรมการสอบสวนวิ นัยไดสรุปผล 
การสอบสวนแลวเห็นวา ผูฟองคดีทั้งสองมิไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
มีบัตรประจําตัวประชาชน กรณีที่มีการยื่นคําขอมีบัตรคร้ังแรกเกินกําหนดเวลา ที่ระบุชื่อ 
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นาย  ณ .  อายุ  ๓๓  ป  มิไดส งตัวผูยื่นคําขอมีบัตรใหพนักงานสอบสวนฝายปกครอง 
เพ่ือเปรียบเทียบปรับ และมิไดสอบสวนผูยื่นคําขอมีบัตร แตกลับทําบัตรประจําตัวประชาชน 
ใหผูยื่นคําขอ เปนเหตุใหบุคคลตางดาวชาวอินเดียไดบัตรประจําตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย
ในชื่อนาย ณ. การกระทําของผูฟองคดีทั้งสองเปนการปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยอํานาจหรือ 
ยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน และจงใจ 
ไมปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ  อ.ก.พ. จังหวัดตราดจึงมีมติ
ใหปลดผูฟองคดีทั้งสองออกจากราชการ และรายงานการลงโทษวินัยขาราชการดังกลาว 
ไปยังอธิบดีกรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นควร
ลงโทษไลผูฟองคดีทั้งสองออกจากราชการ จึงสงเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย ซ่ึง อ.ก.พ.  
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีทั้งสองถือวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรง จึงมีมติใหเพ่ิมโทษผูฟองคดีทั้งสองเปนใหลงโทษไลออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงมีคําสั่งเพ่ิมโทษผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ จากลงโทษปลดออกจากราชการเปนลงโทษ
ไลออกจากราชการ ตามลําดับ  ตอมา ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสืออุทธรณ 
คําสั่งลงโทษของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน แตผูถูกฟองคดีที่ ๒  
มีคําสั่งยกอุทธรณ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
ใหผูฟองคดีทั้งสองทราบ ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่เพ่ิมโทษผูฟองคดีทั้งสองจากลงโทษปลดออกจากราชการ
เปนลงโทษไลออกจากราชการ และเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ 
ผูฟองคดี 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การพิจารณาออกบัตรประจําตัวประชาชนใหกับผูยื่นคําขอ 

มีบัตรนั้น ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖  
โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดออกระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนการยื่นคําขอ รวมทั้งหลักเกณฑและ
เง่ือนไขสําหรับเจาหนาที่ที่จะตองใชพิจารณาคําขอไวหลายประการ เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากนายอําเภอเมืองตราดผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ 
เปนผูชวยงานบัตรประจําตัวประชาชน ไดรับคําขอมีบัตรของนาย ส. คนตางดาว โดยใชชื่อ 
นาย ณ. ผูฟองคดีจึงตองตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ที่ผูขอนํามายื่นประกอบคําขอในเบื้องตน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนฯ  
กอนที่จะนําเสนอใหนาย ท. หัวหนางานบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงไดมาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ในวันเกิดเหตุดวย แตปรากฏวาหลังจากที่ผูฟองคดีที่ ๒ ไดรับคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน 
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ที่ระบุชื่อ นาย ณ. และไดตรวจสอบทะเบียนบาน ถายรูป และพิมพลายนิ้วมือของบุคคลผูอางตัว
เปนนาย ณ. แลว ไดรวบรวมหลักฐานเสนอใหผูฟองคดีที่ ๑ หัวหนางานทะเบียนราษฎร 
เปนผูพิจารณาอนุมัติในคําขอมีบัตรและออกใบรับคําขอใหแกผูยื่นคําขอมีบัตรที่อางตัว 
เปนนาย ณ. โดยที่ผูฟองคดีที่ ๑ อางวา กอนที่ผูฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ 
เปนผูชวยเหลืองานบัตรประจําตัวประชาชนจะเสนอเรื่องใหผูฟองคดีที่ ๑ อนุมัติน้ัน ผูฟองคดีที่ ๒ 
ไดนําเสนอใหนาย ท. แลว แตนาย ท. ไดตอวาและเดินออกจากหองสํานักทะเบียนอําเภอ  
ผูฟองคดีที่ ๒ จึงนําเสนอใหผูฟองคดีที่ ๑ พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอกลาวอางดังกลาวแลว 
เห็นวา เม่ือผูฟองคดีที่ ๑ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ หัวหนางานทะเบียนราษฎร  
หากไมตองการรับผิดชอบในกรณีที่มีขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีดังกลาว ก็ควรจะแนะนํา
และชี้แจงใหผูฟองคดีที่ ๒ รอเร่ืองเพ่ือเสนอใหนาย ท. หัวหนางานบัตรประจําตัวประชาชน
พิจารณาสั่งการตอไป แตปรากฏวาผูฟองคดีที่ ๑ กลับพิจารณาอนุมัติออกบัตรประจําตัว
ประชาชนใหกับผูยื่นคําขอมีบัตรตามที่ผูฟองคดีที่ ๒ เสนอ ทําใหไมอาจปฏิเสธความรับผิด 
ในกรณีน้ีได การท่ีผูฟองคดีทั้งสองรวมกันดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนใหแกนาย ส. 
โดยใชชื่อวานาย ณ. จึงมิอาจถือไดวาเปนการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของการขอมีบัตร 
ทุกขั้นตอน แตถือวาเปนการแสดงเจตนาใหนาย ส. บุคคลตางดาวไดไปซ่ึงบัตรประจําตัว
ประชาชนและมีสัญชาติไทย  นอกจากนี้ ขอเท็จจริงยังฟงไดวา ในชวงบายของวันดังกลาวนาย ท. 
ไดตรวจพบวา คําขอมีบัตรที่ระบุชื่อนาย ณ. ผูฟองคดีที่ ๒ มิไดเสนอใหตนเองพิจารณาลงนาม 
นาย ท. จึงเก็บคําขอมีบัตรไวและสั่งใหผูฟองคดีที่ ๒ ติดตามผูยื่นคําขอดังกลาวมาพบ แตก็ไมมี 
การดําเนินการตามขอสั่งการดังกลาว โดยเม่ือนาย ท. ไดดึงแบบคําขอมีบัตรของบุคคลที่อางตัว
เปนนาย ณ. ออกแลว ผูฟองคดีที่ ๑ ยังไดใหผูฟองคดีที่ ๒ จัดทําคําขอมีบัตรของนาย ณ. ใหม
เปนครั้งที่ ๒ โดยใชฐานขอมูลเดิม จึงทําใหคําขอมีบัตรฉบับใหมไมปรากฏลายมือชื่อพยาน 
และผูสอบสวน ซ่ึงหากผูฟองคดีที่ ๑ ไดสอบปากคําผูยื่นคําขอตามที่กลาวอาง ก็จะสังเกต 
เห็นไดวาบุคคลที่สวมตัวเปนนาย ณ. ที่มายื่นคําขอมีบัตรไมใชบุคคลที่มีสัญชาติไทย และ 
เปนกรณีที่นาสงสัยอยางยิ่งวาเหตุใด เพ่ิงจะมายื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก 
ในขณะที่อายุ ๓๓ ป และยังเปนการยื่นคําขอมีบัตรครั้งแรกเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  
ซ่ึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะตองสงตัวไปให เจาพนักงานผู มี อํานาจเปรียบเทียบปรับ 
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง๕๙ แหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนฯ ประกอบกับ 

                                                        
 ๕๙ พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๑ เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตามมาตรา ๖ ผูซ่ึงตองมีบัตรตามมาตรา ๕ ผูใดไมมีบัตร  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๖๙๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอ ๑๖๖๐ ของระเบียบกรมการปกครอง  วาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนฯ  
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือวางแนวทางปฏิบัติในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน 
โดยมีสาระสําคัญวา กรณีขอมีบัตรคร้ังแรกเกินกําหนดเวลา ใหสอบสวนผูยื่นคําขอและเจาบาน
หรือบุคคลผูนาเชื่อถือ และเรียกหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกใหอยางใดอยางหนึ่ง (ถามี) 
โดยในการขออนุมัติใหจัดทําบัตร ใหพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบถึงเหตุผลของการขอมีบัตร
แตละกรณี ใหปรากฏชัดเจนเปนที่นาเชื่อถือวาผูขอมีเจตนาบริสุทธิ์จึงพิจารณาอนุมัติใหทําบัตรได  
ในกรณีสงสัย ใหเรียกหลักฐานเพ่ิมเติมตามควรแกกรณีใหปรากฏชัดกอนพิจารณาอนุมัติ  
แตผูฟองคดีทั้งสองก็ไมไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงการกระทําดังกลาวของผูฟองคดีทั้งสองนอกจากจะเปนการกระทํา
โดยไมมีอํานาจ โดยไมชอบดวยกฎหมายแลว ยังเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการและหนังสือสั่งการ ซ่ึงเปนผลจากการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไมชอบดวยกฎหมายดังกลาว เปนผลใหมีการออกบัตรประจําตัว
ประชาชนใหกับนาย ส. คนตางดาว ซ่ึงอางตัวเปนนาย ณ. กรณีจึงเห็นไดวา ผูฟองคดีทั้งสอง 
มีเจตนาชวยใหบุคคลไมมีสัญชาติไทยไดรับบัตรประจําตัวประชาชน พฤติการณและการกระทํา
ของผูฟองคดีทั้งสองจึงเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผู อ่ืน 
ไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ จงใจไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรีห รือนโยบายของรัฐบาล 
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และเปนการไมรักษาชื่อเสียงของตนและ 
รักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง 
และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ซ่ึงผูบังคับบัญชา 
มีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณีได  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๐๔ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
ที่กําหนดให ลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการใหลงโทษไลออกสถานเดียว  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีทั้งสองออกจากราชการ จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๓/๒๕๕๖) 

 

                                                        
 ๖๐ ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
     ขอ ๑๖ ในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตร หากผูขอมีบัตรรายใดยื่นคําขอ บ.ป. ๑ เกินกวา
ระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวประชาชนกําหนด ใหสงตัวผูน้ันไปใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ  
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัว
ประชาชนกอนแลวจึงดําเนินการจัดทําบัตร 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๙๕ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

- กรณีขาราชการจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหราชการเสียหายอยางรายแรง 

 

การที่ขาราชการตํารวจมีพฤติการณไมสงมอบสํานวนการสอบสวน
คดีอาญาที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จคืนใหแกผูบังคับบัญชากอนที่จะพนจากตําแหนงเดิม 
ทําใหไมอาจฝากขังผูตองหาตามกําหนดเวลา เปนเหตุใหผูตองหาถูกปลอยตัวและ 
ไมสามารถติดตามจับกุมตัวเพ่ือมาดําเนินคดีในศาลได การกระทําดังกลาวยอมสงผล 
ใหเกิดความเสียหายแกสวนรวมและทางราชการอยางรายแรง ถือเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ การที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่ง
ลงโทษไลขาราชการตํารวจผูน้ันออกจากราชการ จงึเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองสารวัตรสอบสวน สถานีตํารวจภูธร 

อําเภอเมืองราชบุรี  ตอมา ไดรับคําส่ังใหไปดํารงตําแหนงรองสารวัตรปองกันปราบปราม  
สถานีตํารวจภูธรตําบลกรับใหญ ถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และมีคําสั่ง
ใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการพิจารณา อันเปนผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่ 
คณะผูตรวจราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดมาตรวจราชการที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองราชบุรี
แลวพบวา มีสํานวนการสอบสวนที่ไมมีหลักฐานการสงใหพนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดี 
เปนจํานวนมาก จึงไดมีการตรวจสอบและรายงานผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๗) วา พบสํานวนที่ผูฟองคดีไมสงพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการตามระเบียบ
และกฎหมายหลายสํานวน ทําใหราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง เขาขายเปน 
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และเม่ือทําการสอบสวนแลวเสร็จ ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๔) จึงมีความเห็นใหลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ซ่ึงตอมา คณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ (อนุกรรมการ
ขาราชการตํารวจเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย คณะท่ี ๑ เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๕) ไดพิจารณา
แลวเห็นวา พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ 
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล  
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง และเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติใหลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาแลวมีมติรับทราบมติของผูถูกฟองคดีที่ ๕  ตอมา  
ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒  



 
 
๑๖๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ คําสั่งที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีและใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูฟองคดีมีหนาที่จะตองสงมอบสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยูใน 

ความรับผิดชอบของตนและยังดําเนินการไมแลวเสร็จใหแกผูบังคับบัญชาตามที่กําหนดไว 
ในประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี เลม ๑ ตอน ๒ ประเภทบุคคล ลักษณะที่ ๑๕  
การรับและการสงมอบหนาที่ บทที่ ๑ ประกอบกับขอ ๖ วรรคหนึ่ง๖๑ และขอ ๓๑ (๑)๖๒ ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ แตปรากฏวา 
ผูฟองคดีไมไดทําการสงมอบสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จคืนใหแก
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงการที่ผูฟองคดีไมไดดําเนินการดังกลาวมีผลทําใหมีสํานวนการสอบสวน 
ที่ไมไดฝากขังผูตองหาตามกําหนดเวลาในคํารองฝากขัง เปนเหตุใหศาลจังหวัดราชบุรีสั่งปลอยตัว
ผูตองหาไปจากการควบคุม และไมสามารถติดตามตัวผูตองหาสงพนักงานอัยการเพื่อฟองคดี 
ตอศาลได จํานวน ๘ สํานวน โดยในจํานวนนี้เปนคดีอาญาที่เก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
ประเภท ๒ (ยาบา) ที่ผูตองหาถูกปลอยตัวไปจํานวน ๗ สํานวน และยังไมสามารถติดตามจับกุมตัว
ผูตองหามาดําเนินคดีตอได  นอกจากนี้ ยังมีสํานวนคดีอาญาที่สูญหายอีกจํานวน ๔ สํานวน 
พฤติการณดังกลาวถือไดวา ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการ และเม่ือผูฟองคดีจงใจไมไดปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จนมีผลทําให
ผูตองหาในคดีอาญาที่เก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท ๒ (ยาบา) ถูกปลอยตัวไป
จํานวน ๗ สํานวน และยังไมสามารถติดตามจับกุมตัวผูตองหามาดําเนินคดีได การกระทํา
ดังกลาวของผูฟองคดีจึงมีผลใหผูตองหาในคดีอาญาที่เก่ียวกับยาเสพติดไมตองถูกดําเนินคดีอาญา 
และมีผลใหเกิดความเสียหายแกสวนรวมและกอใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
อันถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฯ ผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีจึงมีอํานาจออกคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการไดตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน การท่ี 
                                                        
 ๔๕-๔๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 ขอ ๖ ใหผูซ่ึงพนจากตําแหนงสงมอบงานในหนาที่ในตําแหนงตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ ๓๑ การสงงานในหนาที่ของขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงใด ๆ ซ่ึงพนจากตําแหนง นอกจากที่กําหนดไวในขอ ๑๐ 
ขอ ๑๔ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๕ ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ และขอ ๒๙ ใหปฏิบัติดังน้ี 

 (๑) สําหรับขาราชการทุกตําแหนงที่สังกัดแผนก ใหสงงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายซ่ึงยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จในขณะที่พนจากตําแหนงแกหัวหนาแผนก 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๙๗ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ออกคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการนับแตวันที่ผูฟองคดีถูกส่ัง 
ใหออกจากราชการไวกอน จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๔/๒๕๕๕) 

 

- กรณีข าราชการกระทําการอันไดชื่ อว าเปนการประพฤติชั่ ว 
อยางรายแรง  

 

(๑ )  เจาหนาที่ของรัฐมีเจตนาใหมีการสวมตัวบุคคลแทนกัน  
ในการออกบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 การพิจารณาวาการกระทําใดจะถือเปนการประพฤติชั่ว 
อยางรายแรง อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม น้ัน จะตองพิจารณาถึงเกียรติ
ของขาราชการและความรู สึกของสังคมที่ มีตอการกระทําของขาราชการผู น้ัน  
ประกอบกับเจตนาในการกระทํา โดยคํานึงถึงพฤติการณของขาราชการผู น้ันวา 
ไดกระทําการใหขาราชการไดรับความเสียหายตอภาพพจนและชื่อเสียงหรือไม  
กรณีที่ขาราชการอาศัยโอกาสในตําแหนงหนาที่ของตนดําเนินการแจงยายและ 
ลงชื่อแจงยายออกรายการบุคคลของประชาชนผูหน่ึง  เพื่อมีเจตนาใหผู อ่ืนหรือ 
บุคคลตางดาวนําไปสวมตัวเพื่อจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน อันเปนการแจงยาย 
ที่เปนเท็จทําใหประชาชนและราชการไดรับความเสียหาย เปนภัยตอความม่ันคง 
และความสงบเรียบรอยของประเทศ  แมจะมิไดกระทําในหนาที่ราชการของตน  
แตการกระทําดังกลาวก็ถือไดวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง คําสั่งลงโทษไลขาราชการคนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมาย 

 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาหนาที่ปกครอง ๓ ปฏิบัติหนาที่ในงาน 

บัตรประจําตัวประชาชน สํานักทะเบียนอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ถูกกลาวหาวาเปนผูลงนาม 
ในฐานะผูแจงยายออกรายการบุคคลของนางสาว ว. ออกจากทะเบียนบานหนึ่งไปยังอีก 
ทะเบียนบานหน่ึง โดยที่นางสาว ว. ไมไดมาดําเนินการดวยตนเองและไมทราบถึงการแจงยาย
ดังกลาว และภายหลังไดมีบุคคลเขาสวมตัวเปนนางสาว ว. โดยไดแจงยายเปลี่ยนชื่อสกุลและ 
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ณ สํานักงานทะเบียนอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย



 
 
๑๖๙๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีและนาย น. ปลัดอําเภอ ผูอนุมัติการแจงยายดังกลาว โดยคณะกรรมการสอบสวน 
มีความเห็นวา ผูฟองคดีไดกระทําผิดวินัยฐานอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการ
ของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนเพ่ือใหตนเอง 
หรือผูอ่ืนไดประโยชนอันมิควรไดตามมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตยังไมปรากฏหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดไดวาผูฟองคดีมีสวนทุจริต  
จึงเห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาผลการสอบสวนแลว 
จึงมีคําส่ังลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น และไดรายงานผลการดําเนินการทางวินัย
ดังกลาวไปยังอธิบดีกรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาผลการดําเนินการทางวินัย 
ผูฟองคดีแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการ 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ควรเพ่ิมโทษผูฟองคดีจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เปนไลออกจากราชการ จึงเสนอเรื่อง
ตอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา  ตอมา อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลว
เห็นวา กรณีที่จังหวัดอุดรธานีพิจารณาวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัย ฐานอาศัยอํานาจหนาที่ราชการ
ของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนตามมาตรา ๘๒  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ แลวมีคําส่ังลงโทษลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี ๑ ขั้น 
น้ัน เปนการปรับฐานความผิดและระดับโทษยังไมถูกตองเหมาะสม จึงมีมติใหเพ่ิมโทษผูฟองคดี 
เปนใหไลออกจากราชการ ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังเพ่ิมโทษผูฟองคดีจากลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เปนลงโทษไลออกจากราชการ  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ อันเปน
วันที่ผูฟองคดีไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการจากโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิตเกษียณ 
กอนกําหนด ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว ซ่ึง ก.พ. ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีและไดเสนอ
นายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาส่ังการ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําส่ังใหยกอุทธรณ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ผูฟองคดี คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และใหกรมการปกครองรับผูฟองคดี 
กลับเขาเปนขาราชการบํานาญตามเดิม รวมทั้งใหจายเงินบํานาญตามสิทธิใหแกผูฟองคดี  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
การพิจารณาวาการกระทําใดจะถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง

ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ หรือไม น้ัน  
จะตองพิจารณาถึงเกียรติของขาราชการและความรูสึกของสังคมที่ มีตอการกระทํา 
ของขาราชการผูน้ัน ประกอบกับเจตนาในการกระทํา โดยคํานึงถึงพฤติการณของขาราชการ 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๖๙๙ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูน้ันวาไดกระทําการใหไดรับความเสียหายตอภาพพจนชื่อเสียงหรือไม เม่ือขอเท็จจริงตามคดีน้ี 
สืบเน่ืองมาจากกรณีที่นางสาว ว. ไดติดตอขอทําบัตรประจําตัวประชาชนใหมแทนบัตรเดิม 
ที่หมดอายุจึงพบวา มีการรับแจงยายชื่อของตนเองออกจากทะเบียนบานและไดมีบุคคลอ่ืน 
เขาสวมตัวขอทําบัตรประจําตัวประชาชนในชื่อนางสาว ว. แทน โดยที่นางสาว ว. มิไดมีสวน 
รูเห็นแตอยางใด ซ่ึงเอกสารรับแจงยายออกจากทะเบียนบานดังกลาวปรากฏลายมือชื่อ 
ของผูฟองคดีระบุไวในชองผูแจงยายออก และมีลายมือชื่อของนาย น. ปลัดอําเภอเปนผูอนุมัติ
การแจงยาย โดยมีนาง ธ. เสมียนฝกหัดรับวาเปนผูเขียนใบคํารองขอแจงยาย โดยไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีพยานเอกสารหรือพยานบุคคลที่ระบุชื่อบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของนอกเหนือไปจาก
บุคคลดังกลาวขางตน ประกอบกับคําใหการของพยานเปนคําใหการที่มีนํ้าหนักสอดคลอง 
กับขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ แมจะเห็นไดวานาย น. และนาง ธ. เปนพยาน
ผูเก่ียวของกับการแจงยายโดยมิชอบดังกลาวก็ตาม แตเม่ือพยานทั้งสองมิไดมีสาเหตุโกรธเคือง
กับผูฟองคดีมากอน  อีกทั้ง นาย น. ก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอันเนื่องมาจากกรณี
ดังกลาวพรอมกับผูฟองคดี และไดถูกลงโทษวินัยเชนเดียวกัน สวนนาง ธ. ไดดําเนินการตาม
คําสั่งของผูฟองคดี คําใหการของพยานทั้งสองจึงรับฟงได สําหรับผลการตรวจพิสูจนลายมือชื่อ
ของผูฟองคดีที่ปรากฏในเอกสาร น้ัน แมผลการตรวจพิสูจนของกองพิสูจนหลักฐาน จะไมยืนยัน
วาเปนลายมือชื่อของผูฟองคดี แตรายงานดังกลาวก็มิใชขอที่รับฟงเปนที่ยุติไดวาเปนลายมือชื่อ
ของผูฟองคดีหรือไม กรณีตองพิจารณาพฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีและพยาน
แวดลอมประกอบกันดวย  ยิ่งไปกวาน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําสั่งลดขั้นเงินเดือนผูฟองคดี 
๑ ขั้น ผูฟองคดีก็มิไดโตแยงวาตนมิไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา  ดวยเหตุน้ี จึงเชื่อไดวา 
ผูฟองคดีเปนผูดําเนินการยื่นคํารองขอแจงยายและลงชื่อในใบคํารองขอแจงยายนางสาว ว. จริง 
โดยมีเจตนาใหผูอ่ืนหรือบุคคลตางดาวนําไปสวมตัวเปนนางสาว ว. และเม่ือนางสาว ว. ตัวจริง
ไดมายื่นคํารองขอทําบัตรประจําตัวประชาชนใหมแทนบัตรเดิมที่หมดอายุและทราบ 
เร่ืองดังกลาว ยอมกอใหเกิดความเสียหายแกนางสาว ว. และราชการ การที่ผูฟองคดีซ่ึงเปน
เจาหนาที่ปกครอง ๓ รับราชการที่สํานักงานทะเบียนอําเภอไดอาศัยโอกาสในตําแหนงหนาที่
ของตนดําเนินการแจงยายและลงชื่อแจงยายออกรายการบุคคล เพ่ือมีเจตนาใหผู อ่ืน 
หรือบุคคลตางดาวนําไปสวมตัวเพ่ือจัดทําบัตรประชาชน อันเปนการแจงยายที่เปนเท็จทําใหเกิด
ความเสียหายแกนางสาว ว. และทําใหราชการเสียหาย เปนภัยตอความม่ันคงและความสงบ
เรียบรอยของประเทศ แมมิไดกระทําการในหนาที่ราชการของตน แตการกระทําดังกลาวถือไดวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฯ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําส่ังเพ่ิมโทษผูฟองคดีเปนไลออก 
จากราชการตามมาตรา ๑๐๔  ประกอบมาตรา ๑๐๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเปน 
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การกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๕๕๓/๒๕๕๖)  

 

(๒) ขาราชการตํารวจไมนําตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของฝายปกครอง
หรือพนักงานสอบสวนในทันทีภายหลังจากการจับกุม 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดให 
การดําเนินการจับกุมหรือคุมขังบุคคลใดจะกระทําไดตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจไว 
และจะตองกระทําภายในขอบอํานาจแหงกฎหมายเทาน้ัน เม่ือเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปน 
ผูมีหนาที่รักษากฎหมาย ไดควบคุมตัวผูถูกจับออกนอกพื้นที่ที่มีการจับกุม โดยไมนําตัว
ผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือพนักงานสอบสวนในทันที  
ทั้งที่สามารถกระทําได จึงเปนการกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมายและไมคํานึงถึง 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่ รัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไว  
ถือเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง การที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมีคําสั่งลงโทษไลขาราชการตํารวจที่มี
พฤติกรรมดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีทั้งสามรับราชการเปนขาราชการตํารวจไดรวมกันจับกุม 

นาย ส. พรอมดวยของกลาง คือ ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๕๐ เม็ด ในขอหา
มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายโดยไมไดรับอนุญาต และ 
ไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางสงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี  ตอมา ผูฟองคดี 
ทั้งสามไดถูกนาย ส. รองเรียนตอผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางวา ถูกบุคคลแตงกาย 
นอกเคร่ืองแบบอางเปนเจาหนาที่ตํารวจ นําโดยผูฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนตํารวจทางหลวงและ
ตํารวจตระเวนชายแดนอีก ๒ คน จับตัวขึ้นรถยนตไป แลวยัดยาบาจํานวน ๕๐ เม็ดและขูเรียกเงิน
จากนาย ป. บุตรชายของตนโดยอางวาเปนเงินประกันตัว และไดนําตัวนาย ส. สงพนักงานสอบสวน
เพ่ือดําเนินคดีตอไป ผูบังคับบัญชาจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  
ซ่ึงจากการสืบสวนพบวาคดีมีมูล สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขาราชการตํารวจ ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวา พฤติการณ
ของผูฟองคดีทั้งสามเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่และประพฤติชั่ว 
อยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษไลผูฟองคดีทั้งสามออกจากราชการ 
และเสนอสํานวนใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑๐) พิจารณา อนุกรรมการ
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คณะกรรมการขาราชการตํารวจเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ ทําการแทน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑๐ พิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณและการกระทําเปนการปฏิบัติหรือละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรไดเปนความผิด
วินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน จึงมีมติไลผูฟองคดีทั้งสามออกจากราชการโดยไมรอฟงผลคดีอาญา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีทั้งสามออกจากราชการ ผูฟองคดีทั้งสามอุทธรณคําส่ังดังกลาว  
ซ่ึงตอมาผูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอุทธรณตามกฎหมายไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 
ผูฟองคดีทั้งสามจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย และคําสั่งลงโทษทางวินัย พรอมทั้งใหชดใชคาเสียหายและ 
ใหผูฟองคดีทั้งสามกลับเขารับราชการตามเดิม 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ผูฟองคดีทั้งสามเปนขาราชการตํารวจ ซ่ึงเปนผูมีหนาที่รักษากฎหมาย

และนําตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษตามกฎหมาย การที่ผูฟองคดีทั้งสามไดรวมกัน 
จับกุมนาย ส. พรอมดวยของกลางยาเสพติด โดยมิไดนําตัวนาย ส. สงพนักงานสอบสวน 
เพ่ือดําเนินคดีในทันที แตกลับควบคุมตัวนาย ส. ออกจากพื้นที่ไปพักคางคืนในทองที่แหงอ่ืน  
ตอมา จึงนํากลับไปสงใหพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี เปนเหตุใหถูกรองเรียนวาผูฟองคดีทั้งสาม
เรียกเงินเพ่ือแลกกับการไมดําเนินคดีอาญา แมวาผูฟองคดีทั้งสามใหการปฏิเสธในทํานองเดียวกันวา
ไดรับมอบหมายใหนําตัวนาย ส. ไปขยายผล โดยอางวาคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดประเภทยาบา 
ผูกระทําความผิดจะกระทําเปนขบวนการ และในการจับกุม ทั้งสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด และสํานักงานตํารวจแหงชาติจะใชวิธีการเดียวกัน คือ หากจับกุมผูคายาเสพติด 
รายยอยได ก็จะขยายผลโดยใหผูตองหาที่ถูกจับกุมเปนสายลับหรือเปนเคร่ืองมือติดตามจับกุม 
ผูจําหนายรายใหญหรือผูผลิตตอไป แตการที่เจาหนาที่ตํารวจจะจับกุมหรือควบคุมตัวผูถูกจับได
จะตองเปนกรณีที่กฎหมายใหอํานาจไว และจะตองกระทําในขอบอํานาจแหงกฎหมายเทาน้ัน  
ผูฟองคดีทั้งสามไมอาจอางแนวทางปฏิบัติในการจับกุมผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
ประเภทยาบาของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
มาเปนขอยกเวนใหไมตองปฏิบัติตามกฎหมายได  นอกจากนี้ จากการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนปรากฏวา การลอซ้ือยาเสพติดในครั้งนี้ผูฟองคดีทั้งสามมิไดจัดทําหลักฐานสําเนา
ภาพถายเอกสาร หรือลงบันทึกประจําวันหมายเลขธนบัตรที่ใชลอซ้ือไวเปนหลักฐานกอนออก
ปฏิบัติภารกิจ  อีกทั้ง ผูบังคับบัญชาใกลชิดของผูฟองคดีที่ ๑ ยืนยันวาไมไดสั่งการใหผูฟองคดีที่ ๑ 
ออกปฏิบัติหนาที่ โดยภายหลังจากการจับกุมนาย ส. และนําตัวไปนอกทองที่ที่เกิดเหตุ  
ผูฟองคดีที่ ๑ ก็ไมเคยรายงานผลการปฏิบัติงานและขออนุญาตจากผูบังคับบัญชาแตอยางใด 
ซ่ึงเปนการผิดวิสัยของเจาหนาที่ตํารวจที่จะเขาทําการลอซ้ือยาเสพติดที่จะตองเตรียมการ 
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และวางแผนใหรอบคอบรัดกุม เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่และเพ่ือประโยชน 
ในการรวบรวมพยานหลักฐานใหเพียงพอที่จะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตอไปได จะอางวา
เปนการปฏิบัติตามหนาที่ในการปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายอันเปนอํานาจ
หนาที่โดยทั่วไปของเจาหนาที่ตํารวจและผูถูกจับเปนผูกระทาํความผิดจริง โดยประสงคจะนําตัว
ผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ เพ่ือยกเวนไมตองปฏิบัติหนาที่ภายในขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจ
ไวไมได และแมขอเท็จจริงยังไมอาจรับฟงไดอยางชัดแจงวา การกระทําของผูฟองคดีทั้งสาม 
เขาขายเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
อันเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฯ ก็ตาม แตการที่ผูฟองคดีทั้งสามเปนเจาหนาที่ตํารวจจึงยอมตองทราบดีวา 
การควบคุมตัวผูถูกจับแลวพาไปในทองที่ตาง ๆ โดยไมนําตัวผูถูกจับสงพนักงานสอบสวน  
ทั้งที่สามารถกระทําได ถือเปนการไมคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่กฎหมายคุมครอง
ตามมาตรา ๒๗๖๓ และมาตรา ๓๑๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และเปนกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจผูรักษากฎหมายกระทําการโดยไมถูกตองตามกฎหมายเสียเอง 
พฤติกรรมดังกลาวจึงเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงถือเปน 
ความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนฯ ผูบังคับบัญชาจึงมีดุลพินิจในการลงโทษ ปลดออก หรือไลออก ตามความรายแรง 
แหงกรณี  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๐๔ ประกอบมาตรา ๑๐๐๖๕ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน 
                                                        

๖๔-๖๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง 

มาตรา ๓๑ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได แตการลงโทษ 

ประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 
การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได 

เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

 ๖๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๐๐ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัย ตามที่บัญญัติไว 

ในหมวดน้ี ผูน้ันเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕  
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดข้ันเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไลออก 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๐๓ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีทั้งสามออกจากราชการ และผูถูกฟองคดีที่ ๑๐ 
มีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสาม จึงเปนคําส่ังและคําวินิจฉัยอุทธรณที่ชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๔/๒๕๕๕) 

 

(๓) ขาราชการตํารวจมียาเสพติดไวในครอบครอง 
 

การที่ขาราชการตํารวจซึ่งมีหนาที่ปองกันและปราบปราม
ผูกระทําความผิดโดยเฉพาะความผิดเก่ียวกับยาเสพติด อันถือเปนนโยบายสําคัญ 
ของทุกรัฐบาล แตกลับมีพฤติการณรวมกับพวกมียาเสพติดไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย 
และมีเครื่องกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต การกระทําดังกลาว 
ยอมกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของขาราชการตํารวจเปนอยางยิ่ง  อีกทั้ง  
เม่ือพิจารณาประกอบกับเกียรติของความเปนขาราชการและความรูสึกของสังคม 
ที่มีตอการกระทําของขาราชการผู น้ัน ถือไดวาพฤติกรรมดังกลาวเปนกระทําการ 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
การที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษไลขาราชการตํารวจคนดังกลาวออกจากราชการ  
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีรับราชการตํารวจ ตําแหนงผูบังคับหมู สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

พบพระ จังหวัดตาก ถูกจับกุมในขอหามียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครอง
โดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (กัญชา) โดยไมไดรับอนุญาต มีวัตถุระเบิด 
(ทีเอ็นที) ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต มีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนไวในครอบครอง
โดยไมไดรับอนุญาต (ปนอัดลม) พกอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน ทางสาธารณะโดยไมมี
เหตุอันควร (อาวุธปนขนาด .๓๕๗) โดยในชั้นจับกุมผูฟองคดีไดรับสารภาพตลอดขอกลาวหา 
และในชั้นสอบสวนผูฟองคดีใหการรับแตเพียงวาอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนขนาด .๓๕๗ 
เปนของผูฟองคดี สวนขอกลาวหาอ่ืนผูฟองคดีใหการปฏิเสธ โดยในสวนของคดีอาญาน้ัน 
คดีถึงที่สุดแลว โดยศาลจังหวัดพิจิตรพิพากษาลงโทษผูฟองคดี กรณีความผิดฐานมี 
เคร่ืองกระสุนปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตและฐานรวมกันมีเมทแอมเฟตามีน 
และกัญชาไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย สวนการสอบสวนทางวินัย น้ัน ผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๖ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย
แกผูฟองคดี และในระหวางการสอบสวนไดมีคําส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟง
ผลการสอบสวน ซ่ึงตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 



 
 
๑๗๐๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เน่ืองจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
และมาตรา ๗๙ (๕) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอคณะกรรมการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) โดยอนุกรรมการ ก.ตร. เก่ียวกับ
การอุทธรณพิจารณาแลวมีมติยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาไมไดกระทําความผิดและขอเท็จจริง 
ที่ปรากฏในคําส่ังดังกลาว เปนการนําคําเบิกความของพยานในคดีอาญาและคําพิพากษา 
ในคดีอาญามาใชเปนสํานวนการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยซ่ึงเปนการไมเปนธรรมแก 
ผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังลงโทษที่ไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ และคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒  

คําวนิิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
บทบัญญัติมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือนฯ มีเจตนารมณที่มุงควบคุมความประพฤติของขาราชการใหอยูในกรอบจรรยาบรรณ
ของการเปนขาราชการ ซ่ึงการที่จะถือวาขาราชการผูใดเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
หรือไม น้ัน จะตองพิจารณาถึงเกียรติของความเปนขาราชการและความรูสึกของสังคมที่มีตอ
การกระทําของขาราชการผู น้ันประกอบกับเจตนาในการกระทํา โดยคํานึงถึงพฤติการณ 
ของขาราชการผูน้ันวาไดกระทําการอันทําใหราชการไดรับความเสียหายตอภาพลักษณชื่อเสียง
หรือไม เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา กอนทําการจับกุมเจาพนักงานตํารวจไดสืบสวนจนเปนที่ 
แนชัดแลววา บานที่เกิดเหตุซ่ึงเปนของภรรยาไมไดจดทะเบียนสมรสของผูฟองคดีที่มีการ
ลักลอบจําหนายยาเสพติด และจากผลการตรวจคนพบของกลางจํานวน ๑๐ รายการ ซ่ึงเปน
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติอาวุธปน 
เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐ และเม่ือผูจับกุม 
ไดแจงขอกลาวหาแกผูฟองคดี ผูฟองคดีไดใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหาดวยความสมัครใจ 
และถูกควบคุมตัวพรอมของกลางเพื่อดําเนินคดีตอไป ซ่ึงผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ 
ยอมตองทราบดีวา การรับสารภาพในชั้นจับกุมดําเนินคดีอาญาในฐานความผิดที่ไดรับแจงขอหา 
ยอมเกิดผลรายตอผูฟองคดีในเรื่องการดําเนินการทางวินัยดวย ประกอบกับศาลจังหวัด 
ไดพิพากษาลงโทษผูฟองคดีทุกฐานความผิด จึงฟงวาผูฟองคดีไดกระทําผิดอาญาในขอหา 
หรือฐานความผิดดังที่ปรากฏในบันทึกการจับกุมและคําพิพากษาของศาลจริง เม่ือผูฟองคดี 
เปนขาราชการตํารวจมีหนาที่ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะความผิด
เก่ียวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษฯ ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของทุกรัฐบาลที่ตองการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดในเรื่องดังกลาว แตผูฟองคดีกลับกระทําความผิดเสียเอง 
นับเปนการกระทบตอภาพลักษณ ชื่อเสียงของขาราชการตํารวจเปนอยางยิ่ง จากพฤติการณ



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๐๕ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และการกระทําของผูฟองคดีดังกลาว ถือไดวากระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ และมาตรา ๗๙ (๕)๖๖ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติฯ  
คําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการและมติยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖/๒๕๕๖) 

 

(๔) ขาราชการตํารวจเขาไปอยูในสถานที่ที่มีการลักลอบเลนการพนัน 
 

สถานภาพของขาราชการตํารวจ น้ัน ยอมไดรับการยกยอง 
นับถือจากบุคคลทั่วไปวาเปนผูมีเกียรติและศักดิ์ศรี จึงตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
และประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด  เปนแบบอยางที่ ดีของสังคม  
การที่ขาราชการตํารวจมีพฤติการณเขาไปอยูในสถานที่ที่มีการลักลอบเลนการพนัน 
โดยไมไดรับอนุญาตและถูกจับกุมดําเนินคดีรวมกับผูเลนการพนันคนอ่ืน ประกอบกับ 
ในบันทึกการจับกุมไดลงลายมือชื่อใหการรับสารภาพโดยไมใสยศ ชื่อ และนามสกุลจริง 
อันแสดงใหเห็นถึงเจตนาที่จะปกปดอาชีพและสถานภาพที่แทจริงของตน กรณีจึง 
นาเชื่อไดวาขาราชการตํารวจดังกลาวไดรวมเลนการพนันไพปอกเอาทรัพยสินกัน 
โดยไมไดรับอนุญาตตามที่ถูกกลาวหาจริง พฤติการณดังกลาวถือไดวาเปนการไมรักษา
ชื่อเสียงของตนและไมรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการมิใหเสื่อมเสีย 
และเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  ดังน้ัน การที่ผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาคมีคําสั่งลงโทษไลขาราชการตํารวจคนดังกลาวออกจากราชการ  
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  

 
 
 
 
 

                                                        
 ๖๖ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     มาตรา ๗๙ การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ไดแกการกระทําดังตอไปน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
     (๕) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีรับราชการตํารวจ ตําแหนงผูบังคับหมู งานปองกันและ

ปราบปราม สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานหม่ี ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ในคดีอาญาขอหารวมกันลักลอบเลนการพนันไพปอกพนันเอาทรัพยสินกัน ผูบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค ๑ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา สาเหตุที่ผูฟองคดีถูกจับกุมเน่ืองจากอยูใกลกับ
สถานที่จัดใหมีการเลนการพนัน และพนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูฟองคดีแลว 
พยานหลักฐานจึงไมเพียงพอที่จะรับฟงไดวาผูฟองคดีกระทําผิดตามขอกลาวหา พฤติการณ 
และการกระทําของผูฟองคดียังไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง แตการที่ผูฟองคดีเขาไปอยู 
ในบานที่เกิดเหตุเปนการประพฤติที่ไมสมควร เห็นควรลงทัณฑกักขังผูฟองคดี คณะกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณาสํานวนทางวินัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําส่ังใหกักขังผูฟองคดี แลวรายงานผล 
การดําเนินการทางวินัยใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ทราบ  ตอมา 
อ.ก.ตร. เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย คณะท่ี ๒ ซ่ึงทําการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณา
สํานวนการสอบสวนแลวเห็นวา ในชั้นจับกุมผูฟองคดีและผูตองหาทั้งหมดใหการรับสารภาพ 
แตในชั้นสอบสวนคดีอาญาและในชั้นสอบสวนทางวินัย ผูฟองคดีใหการปฏิเสธและผูตองหา 
ที่ถูกจับกุมตางใหการวาผูฟองคดีไมไดรวมเลนการพนัน แตจากการท่ีผูฟองคดีรับราชการ 
มานานถึง ๒๖ ป ยอมตองทราบดีวาการรับสารภาพวาเลนการพนันจะตองทําใหตนเอง 
ถูกดําเนินคดีและถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  อีกทั้ง กรณีที่ผูฟองคดีใหการวาไมเห็นวา 
มีการเลนการพนันก็เปนไปไมได เพราะที่เกิดเหตุเปนหองโลงและเม่ือมีการเขาจับกุม ผูฟองคดี
ก็ยังไดวิ่งหลบหนี แตหนีไมได จึงถูกจับกุม กรณีจึงฟงไดวา ผูฟองคดีรวมกันลักลอบเลนการพนัน
ไพปอกพนันเอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต พฤติการณของผูฟองคดีเปนการประพฤติชั่ว
อยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรเพิ่มโทษเปนไลผูฟองคดีออกจากราชการ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติ
เห็นชอบตามมติของ อ.ก.ตร. เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ ดังกลาว ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ จึงมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณ
คําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึง อ.ก.ตร. เก่ียวกับอุทธรณและรองทุกข ทําการแทน 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยและใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม 
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คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
การกระทําใดจะถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง จะตองพิจารณา

ถึงเกียรติของขาราชการและความรูสึกของสังคมที่ มีตอการกระทําของขาราชการผู น้ัน  
ประกอบกับเจตนาในการกระทํา โดยคํานึงถึงพฤติการณของขาราชการผูน้ันวาไดกระทําการ 
จนทําใหราชการไดรับความเสียหายตอภาพพจนชื่อเสียงหรือไม ซ่ึงโดยสถานภาพของการเปน
ขาราชการตํารวจ ยอมไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลทั่วไปวาเปนผูมีเกียรติศักด์ิและศักด์ิศรี 
ตองปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยอยางเครงครัด เปนแบบอยางที่ดี 
ของสังคม การที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการตํารวจไดเขาไปในสถานที่ซ่ึงมีการลักลอบเลนการพนัน 
และเปนเหตุใหถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมตัวดําเนินคดีในขอหาเลนการพนันไพปอก 
เอาทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต ทั้งที่ผูฟองคดีทราบอยูแลววาบานที่เกิดเหตุมีการลักลอบ
เลนการพนัน และแมวาขอเท็จจริงในคดีจะไมมีพยานบุคคลที่ใหการยืนยันวาเห็นผูฟองคดี 
รวมเลนการพนัน และพยานซึ่งเปนเจาพนักงานตํารวจชุดจับกุมจะใหการท่ีแตกตางกันวา 
เห็นผูฟองคดีรวมเลนการพนันหรือไมก็ตาม แตการที่ผูฟองคดีไดอยูในบานที่เกิดเหตุ ซ่ึงมี 
การลักลอบเลนการพนันและถูกจับกุมรวมกับผูเลนการพนันคนอื่น ประกอบกับพฤติการณ 
ที่ผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อใหการรับสารภาพในบันทึกการจับกุมโดยใชชื่อวา นาย ส .  
โดยไมใสยศ ชื่อ และนามสกุลจริง เปนการแสดงใหเห็นวาผูฟองคดีมีเจตนาที่จะปกปด 
มิใหทราบวาเปนผูฟองคดี พฤติการณจึงนาเชื่อไดวาผูฟองคดีไดรวมเลนการพนันไพปอก 
เอาทรัพยสินกัน โดยไมไดรับอนุญาตตามที่ถูกกลาวหาจริง พฤติการณของผูฟองคดีจึงถือไดวา
เปนการไมรักษาชื่อเสียงของตนและไมรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ของตนมิให 
เสื่อมเสีย เปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง อันเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ 
นอกจากน้ี แมวาพนักงานอัยการจะมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง แตการดําเนินการทางวินัย 
แกขาราชการตํารวจน้ัน กฎหมายไดกําหนดหนาที่และวิธีการลงโทษทางวินัยไวเปนสวนหนึ่ง
ตางหากจากการดําเนินคดีอาญา ถาผลการสอบสวนฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  
ก็ควรสั่งลงโทษทางวินัยโดยไมชักชา และไมจําตองรอผลคดีอาญาหรือตองเห็นพองดวย 
กับคําพิพากษาของศาลในคดีอาญาเสมอไป เพราะแมแตในคดีอาญา พนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ หรือศาลก็อาจมีความเห็นแตกตางกันออกไป และในการสอบสวนทางวินัย  
เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ได มีคําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการตํารวจตนสังกัดของตนไปแลว  
ผูถูกฟองคดีที่  ๑ มีหนาที่ รายงานการลงโทษให กับผูถูกฟองคดีที่  ๒ เ พ่ือพิจารณาวา 
การดําเนินการลงโทษทางวินัยผูฟองคดีน้ันเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมหรือไม เม่ือผูถูกฟองคดี 
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ที่ ๒ เห็นวาการดําเนินการลงโทษทางวินัยแกผูฟองคดียังไมถูกตองเหมาะสมและมีมติ 
เปลี่ยนแปลงโทษที่จะลงแกผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งอยางหน่ึงอยางใด  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ชอบที่จะตองปฏิบัติตามนั้น  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  ดังนั้น คําส่ังตํารวจภูธรภาค ๑ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการจึงชอบดวยกฎหมายแลว และเม่ือไดวินิจฉัยแลววาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลง
คําสั่งลงโทษเปนไลผูฟองคดีออกจากราชการ เปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  
การพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี โดยอาศัยเหตุผล 
อยางเดียวกัน จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๑/๒๕๕๕) 
 

 (๕ )  แพทยใชยาที่ เสื่อมคุณภาพและเปดสถานพยาบาลโดย 
ไมมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่จําเปนเพียงพอ 
 

สถานะของแพทยซึ่งประกอบอาชีพเวชกรรมและเปนอาจารย
สอนนักศึกษาแพทยในมหาวิทยาลัย โดยมีตําแหนงหนาที่ราชการระดับสูงที่บุคคลทั่วไป 
และนักศึกษาแพทยใหความเคารพ ยอมจะตองมีมาตรฐานความระมัดระวังเพื่อเปน 
แบบอยางที่ดีและมีความรับผิดชอบในจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพมากกวา 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ัว ๆ  ไป การที่แพทยคนดังกลาวมีพฤติการณใชยา 
ที่เสื่อมคุณภาพ โดยไมไดใชความระมัดระวังหรือคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต 
ของผูปวย ประกอบกับมิไดจัดใหมีเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยที่สําคัญและ 
จําเปนไวในสถานพยาบาลที่ใชประกอบการ รวมทั้งไมมีแพทยหรือพยาบาลเฉพาะทาง 
ที่จะสามารถวิ นิจฉัยชนิดและขนาดของการใชยาที่ ถูกตองและเหมาะสมกับ 
สภาพรางกายของผูปวย  เปนเหตุใหไมทราบถึงสภาวะที่ ผิดปกติที่ เ กิดข้ึนและ 
ไมอาจแกไขไดทันทวงที  จนทําให ผูปวยถึงแกความตาย  พฤติกรรมดังกลาว 
ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ตําแหนงหนาที่ราชการและกระทบ 
ตอความรูสึกของบุคคลทั่วไป และเปนที่รังเกียจของบุคคลที่ทราบถึงการกระทําดังกลาว 
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง การที่ผูบังคับบัญชา
ออกคําสั่งลงโทษไลแพทยคนดังกลาวออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ ๙ คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถูกกลาวหาวากระทําผิดฐานกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผู อ่ืน 
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ถึงแกความตาย และขายยาเสื่อมคุณภาพที่หมดอายุตามฉลากที่ปดไว เน่ืองจากผูฟองคดี 
ไดทําการผาตัดดูดไขมันลดความอวนเปนเหตุใหนางสาว ศ. เสียชีวิตที่คลินิกสวนตัวของ 
ผูฟองคดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงกรณี
ดังกลาว ผลการพิจารณากรณีมีมูลเชื่อไดวาผูฟองคดีไดกระทําผิดตามขอกลาวหาจริง  
ซ่ึงในระหวางน้ันศาลจังหวัดเชียงใหมไดมีคําพิพากษาวาผูฟองคดีกระทําความผิด ฐานกระทํา 
โดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายและกระทําผิดฐานขายยาเสื่อมคุณภาพ ภายหลังจากที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดรับรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง โดยในระหวาง
ดําเนินการทางวินัยกับผูฟองคดีอยูน้ัน บิดาของนางสาว ศ. ผูตาย ไดรองเรียนถึงการกระทํา 
ของผูฟองคดีตอแพทยสภา ซ่ึงแพทยสภาพิจารณาแลวมีคําส่ังลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของผูฟองคดีเปนเวลาสองป  ตอมา คณะกรรมการสอบสวนวินัยไดเสนอ
รายงานผลการสอบสวนใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบวากรณีที่ผูฟองคดีใชยาดิปริแวนหมดอายุ
ตามที่ระบุในฉลากกับนางสาว ศ. ถือไดวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการ 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เน่ืองจากจําหนายยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๗๕ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ สวนกรณีการดูดไขมันเปนการกระทําโดยประมาท เปนเหตุให
นางสาว ศ. ถึงแกความตายหรือไม น้ัน แมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมอาจชี้ชัดได  
แตการดูดไขมันของผูฟองคดีเปนการกระทําที่ไมไดมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ  
ไมระมัดระวังและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย การเสียชีวิตของนางสาว ศ. ก็เน่ืองมาจาก
การดูดไขมันของผูฟองคดี สมควรลงโทษทางวินัยอยางรายแรง โดยปลดผูฟองคดีออกจากราชการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย (ก.บ.ส.) พิจารณาแลวมีมติลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ และตอมา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม พิจารณาแลวมีมติไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดี 
ยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑)  แตไดรับการวินิจฉัยใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังลงโทษและมติที่ยกอุทธรณของผูฟองคดี  

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
มาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  

มีความมุงหมายในการกําหนดแบบแผนความประพฤติเปนขอหามและขอปฏิบัติ ให 
ขาราชการพลเรือนตองประพฤติ หรือปฏิบัติตนโดยตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา 
เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวา
ประพฤติชั่ว สวนการกระทําใดจะถือวาประพฤติชั่วอยางรายแรง น้ัน ตองพิจารณารายละเอียด



 
 
๑๗๑๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ขอเท็จจริงและพฤติการณเปนเรื่อง ๆ ไป โดยพิจารณาวามีผลกระทบตอเกียรติศักด์ิ 
ของตําแหนงขาราชการและความรูสึกของสังคมหรือไม และหากกระทบมากก็เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง การที่ผูฟองคดีใชยาดิปริแวนที่หมดอายุตามที่แสดงไวในฉลากตามขอกลาวหาจริง 
และนํามาใชในการผาตัดดูดไขมันนางสาว ศ. เปนการใชยาเสื่อมคุณภาพในการรักษาผูปวย 
เม่ือพิจารณาสถานะของผูฟองคดีที่เปนผูประกอบวิชาชีพทางดานเวชกรรมที่ตองรักษามาตรฐาน
ของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหอยูในระดับที่ดีที่สุด และผูฟองคดียังเปนอาจารยผูสอน
นักศึกษาแพทยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ ๙ ซ่ึงถือ
เปนตําแหนงระดับสูงที่บุคคลทั่วไปและนักศึกษาแพทยใหความเคารพในฐานะ “อาจารยหมอ”  
จึงยิ่งตองมีมาตรฐานความระมัดระวังเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษาแพทย และ 
ความรับผิดชอบในจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพมากกวาผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่ว ๆ ไป 
แตจากพฤติการณของผูฟองคดีที่ใชยาดิปริแวนเสื่อมคุณภาพกับผูปวยในการผาตัดดูดไขมัน 
ซ่ึงเปนการกระทําผิดอาญาตามพระราชบัญญัติยาฯ อันเปนการกระทําที่ไมระมัดระวังและ 
ไมคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตของผูปวยในระดับดีที่สุด การกระทําของผูฟองคดีจึงถือไดวา
เปนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไมไดมาตรฐาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลธรรมดาทั่วไป 
ที่มิไดมีความรูทางการแพทยยอมทราบและตระหนักไดเองวา ยาที่หมดอายุยอมมีความเสี่ยง 
ในการนํามารักษาผูปวย แตผูฟองคดีเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแพทยและ 
ดํารงตําแหนงถึงรองศาสตราจารย ระดับ ๙ มีอาชีพรับราชการและประกอบวิชาชีพแพทย 
พฤติการณและการกระทําดังกลาว ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักด์ิและตําแหนง
หนาที่ราชการ และกระทบตอความรูสึกของบุคคลทั่วไปและเปนที่รังเกียจของบุคคลที่ทราบ 
การกระทําของผูฟองคดี อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง  
สําหรับกรณีของการดูดไขมันเปนการกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหนางสาว ศ. ถึงแกความตาย 
หรือไมน้ัน แมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมอาจชี้ชัดได แตเม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
คณะกรรมการแพทยสภามีความเห็นวา การดูดไขมันในผูปวยรายนี้ใชเวลาในการผาตัดนาน
และดูดไขมันในปริมาณมาก ตองใชยาชาและยาระงับความรูสึกเปนจํานวนมาก เปนการผาตัดใหญ 
ควรทําที่โรงพยาบาลท่ีมีอุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชที่ใชในการผาตัดใหญโดยเฉพาะและมี
วิสัญญีแพทยหรือพยาบาลทางดานวิสัญญีเปนผูวินิจฉัยชนิดและขนาดการใชยาระงับความรูสึก
ใหเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย และเฝาระวังตรวจดูภาวะและวัดสัญญาณชีพจรของผูปวย
ตลอดเวลาตั้งแตเร่ิมตนผาตัดจนผาตัดเสร็จ ทั้งตองเตรียมพรอมในการกูชีพฉุกเฉินที่ถูกตอง
เหมาะสมตามหลักการแพทย การกระทําที่คลินิกของผูฟองคดีซ่ึงเปนสถานที่ที่มิไดมีการ
จัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผาตัดใหญโดยเฉพาะ และไมมีแพทยวิสัญญี 
หรือพยาบาลวิสัญญีเปนผูวินิจฉัยชนิดและขนาดการใชยาระงับความรูสึก และคอยเฝาระวัง
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ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตรวจดูสัญญาณชีพ รวมทั้งสภาพรางกายของนางสาว ศ. ตลอดเวลาในการผาตัดวามีภาวะ 
เปนปกติหรือไม มีเพียงผูฟองคดีและพยาบาลอีกคนเปนผูชวยในการใหยาและดูดไขมัน  
ผูฟองคดีจึงไมทราบถึงภาวะผิดปกติอันตรายตอรางกายของผูปวย จึงทําใหไมอาจแกไข 
ไดทันทวงที  นอกจากนั้น เม่ือปรากฏวาผูปวยอยูในภาวะอันตราย ผูฟองคดียังไดทําการกูชีพ
ฉุกเฉินอยูเปนเวลานานเกินสมควร โดยผูฟองคดีไมมีความเชี่ยวชาญความชํานาญดานการ 
กูชีพฉุกเฉิน และไมมีอุปกรณทางการแพทยที่ จําเปนในการวินิจฉัยสาเหตุภาวะผิดปกติ 
ของรางกายและการชวยใหฟนชีวิต และไมติดตอขอความชวยเหลือโดยเรงดวนไปยัง
สถานพยาบาลที่ มีบุคลากรและอุปกรณทางการแพทยที่ จําเปนพรอมในการชวยชีวิต  
จึงไมสามารถฟนชีวิตใหแกนางสาว ศ. ไดทันทวงที ดวยความประมาทของผูฟองคดีดังกลาว 
เปนเหตุใหนางสาว ศ. ถึงแกความตาย   

สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอางวา ยาที่ใชน้ันแมจะหมดอายุ แตก็ยังใชได
และไมไดทําใหผูปวยเสียชีวิต ประกอบกับยาท่ีใชโดยสวนใหญจะไมมีฉลากแจงวันที่ผลิตหรือ 
วันหมดอายุ ซ่ึงแพทยไดนํามาใชเปนปกติ น้ัน เม่ือมาตรา ๗๙ (๑)๖๗ แหงพระราชบัญญัติยาฯ 
บัญญัติวา ยาเส่ือมคุณภาพไดแก ยาสิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลาก จึงเห็นไดวากฎหมายบัญญัติไว
โดยชัดแจงโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันมิใหมีการนํายาหมดอายุแลวมาจําหนาย หรือนํามาใช 
ในการรักษาผูปวย อันถือไดวาเปนขอจํากัดในการใชยา เน่ืองจากยาดังกลาวอาจเสื่อมคุณภาพได 
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกลาวจึงเปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมาย เม่ือผูฟองคดี
ยอมรับวาไดใชยาหมดอายุตามฉลากที่ปดแจงไวจริง จึงเขาเง่ือนไขของขอสันนิษฐานของ 
กฎหมายดังกลาว อันเปนความผิดตามมาตรา ๑๒๑๖๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และเขาขาย 
การกระทําอันเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงผูฟองคดีไมอาจหยิบยกการกระทํา 
ที่ไมชอบดวยกฎหมายของแพทยหรือบุคคลอ่ืนมาหักลางการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ของตนได  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการฐานประพฤติชั่ว
อยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ  
จึงเปนการใชดุลพินิจที่ชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว 

                                                        
 ๖๗-๖๙  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  

 มาตรา ๗๕ ยาตอไปน้ีเปนยาเส่ือมคุณภาพ 
 (๑) ยาที่ส้ินอายุตามที่แสดงไวในฉลาก 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๒๑ ผูใดขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาเส่ือมคุณภาพอันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๒ (๓)  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนยาเส่ือมคณุภาพตองระวางโทษปรับไมเกินสามพันบาท 



 
 
๑๗๑๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวมีมติยกอุทธรณ มติดังกลาวจึงยอมชอบ
ดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๗/๒๕๕๖) 
 

๓. คําสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวน 
 

 การที่ขาราชการซึ่งถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาไดใหการรับสารภาพ 
ในขอหารับของโจรในชั้นจับกุม เปนเหตุใหถูกฝากขังในทัณฑสถานเกินกวาสิบหาวัน 
ถือไดวาขาราชการผูน้ันเปนผูตองหาวากระทําความผิดอาญาในเรื่องเก่ียวกับความประพฤติ
หรือมีพฤติการณอันไมนาไววางใจ ประกอบกับเม่ือมีการฝากขังเปนระยะเวลาติดตอกัน
เกินกวาสิบหาวัน ผูมีอํานาจตามกฎหมายยอมมีอํานาจออกคําสั่งใหพักราชการขาราชการ
รายดังกลาวเพื่อรอฟงผลการสอบสวนได  ทั้งน้ี ตามขอ ๓ (๑) และ (๓) ของกฎ ก.พ.  
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับชํานาญการ สังกัดกลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ถูกเจาพนักงานตํารวจจับกุมพรอมดวย
ของกลางในขอหารวมกับพวกลักทรัพยในเวลากลางคืนและรับของโจร ซ่ึงในชั้นการจับกุม 
ของเจาพนักงานตํารวจ ผูฟองคดีไดใหการรับสารภาพในขอหารับของโจรและถูกฝากขัง 
อยูที่ทัณฑสถานหญิงกลาง จากเหตุการณดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงผูฟองคดี  และตอมา ไดมีคําส่ังพักราชการผูฟองคดี โดยผูฟองคดีไมไดรับแจง
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการใชสิทธิรองทุกขคําส่ังพักราชการดังกลาว  ตอมา เม่ือไดรับการปลอยตัว 
ผูฟองคดีไดยื่นหนังสือรองทุกขกรณีถูกส่ังพักราชการตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดสงหนังสือรองทุกขของผูฟองคดีไปยังคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) 
เพ่ือพิจารณา แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีมติไมรับเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีไวพิจารณาและแจงผล
การพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีเห็นวามติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว และคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีพักราชการไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหผูฟองคดีพักราชการและมีคําสั่ง
ใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม 
 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๑๓ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
เม่ือผูฟองคดีถูกกลาวหาในคดีอาญาวารวมกับพวกลักทรัพยในเวลากลางคืนและ 

รับของโจรในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงในชั้นการจับกุมผูฟองคดีใหการรับสารภาพ 
ตามขอกลาวหาและไดถูกฝากขังอยูที่ทัณฑสถานหญิงกลางจนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
จึงไดรับอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว ผูฟองคดีจึงเปนผูตองหาวากระทําความผิดอาญาในเรื่อง
เก่ียวกับความประพฤตหิรือพฤตกิารณอันไมนาไววางใจ ตามขอ ๓ (๑)๖๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการส่ังพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน และขณะที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
สั่งพักราชการ ผูฟองคดีอยูระหวางถูกฝากขังตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนระยะเวลา
เกินกวาสิบหาวันแลว ผูฟองคดีจึงเปนผูอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับ 
ในคดีอาญาและไดถูกควบคุม ขัง เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวัน ตามขอ ๓ (๓)๗๐ ของกฎ 
ก.พ. ฉบับดังกลาว  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง๗๑ 
และมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                                                        

๖๙-๗๑ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วาดวยการส่ังพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

  ขอ ๓ เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคส่ี หรือวรรคหา มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แลวแตกรณี 
จะส่ังใหผูน้ันพักราชการไดก็ตอเม่ือมีเหตุอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(๑) ผูน้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา ในเร่ืองเกี่ยวกับ 
การทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ และผูที่ถูกฟองน้ันพนักงานอัยการ 
มิไดรับเปนทนายแกตางให และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาถาใหผูน้ันคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหาย 
แกราชการ  

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๓) ผูน้ันอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา และได 

ถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ๗๑-๗๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๐๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการ

สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟง 
ผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแหงคดีได 

ฯลฯ   ฯลฯ 
มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกําหนด 

กรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไวแลว 
ซ่ึงใชอยูเดิมมาใชบังคับเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
๑๗๑๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ประกอบกับขอ ๓ (๑) และ (๓) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสั่งพักราชการและการส่ังให
ออกจากราชการไวกอน ออกคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ เรื่อง สั่งพักราชการผูฟองคดีเพ่ือรอฟงผลการสอบสวน จึงถือไมไดวา
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๖๕/๒๕๕๖) 

 

การที่ขาราชการผูมีตําแหนงหนาที่ที่เรือนจํามีพฤติการณลักลอบนําสิ่งของ
ตองหามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เขาไปในเรือนจํา เปนเหตุใหถูกดําเนินคดีอาญาและถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงน้ัน ถือเปนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา 
ในเร่ืองที่เก่ียวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ
อันไมนาไววางใจ และพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายยอมมีอํานาจสั่งใหผูฟองคดีพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนได  
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ ๓ (๑) ขอ ๘ และขอ ๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวย 
การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจํา
อําเภอตะกั่วปา รักษาการในตําแหนงนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจํากลางเขาบิน ถูกกลาวหาวา
ลักลอบนําซิมการดโทรศัพทมือถืออันเปนสิ่งของตองหามตามขอ ๑๒๗ (๙) ของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
จํานวน ๗๒ อัน พรอมมวนใบยาไมทราบชนิด ๓ มวน เขาไปในเรือนจําโดยไมชอบ ดวยการ 
ซุกซอนไวในชองแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ซ่ึงเรือนจําไดสงตัวผูฟองคดีดําเนินคดีอาญาและผูฟองคดี
ไดรับการประกันตัวในวันเดียวกัน  ตอมา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเขาบินไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ผลการพิจารณาเห็นวาผูฟองคดีมีพฤติการณลักลอบนําส่ิงของ
ตองหามเขามาในเรือนจํา ทําลายทรัพยสินของทางราชการ ซ่ึงมีมูลอันควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมราชทัณฑ (ผูถูกฟองคดี) จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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ในกรณีดังกลาว และเห็นวาหากผูฟองคดียังคงอยูในหนาที่ราชการ อาจเกิดการเสียหาย 
แกราชการได จึงใหผูฟองคดีพักราชการเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา  ตอมา ผูถูกฟองคดี
ไดพิจารณาแลวเห็นวา การสอบสวนหรือการพิจารณาที่เปนเหตุใหสั่งพักราชการจะไมแลวเสร็จ
โดยเร็ว จึงใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ผูฟองคดี 
ไดรองทุกขโตแยงคําสั่งตอปลัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงพิจารณาเรื่องรองทุกขของผูฟองคดีแลว 
มีคําวินิจฉัยยกคํารองทุกขและไดแจงผลการพิจารณาใหผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดี 
มาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่พักราชการผูฟองคดี
และใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน และใหรับผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การที่ผูถูกฟองคดีพิจารณาผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
แลวเห็นวา ผูฟองคดีไดกระทําการตามที่ถูกลาวหาจริงและไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี ถือเปนกรณีที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในเรื่องที่เก่ียวกับ
การทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ  
และพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให ผูถูกฟองคดีในฐานะผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ยอมมีอํานาจที่จะสั่งใหผูฟองคดีพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนไดตามมาตรา ๑๐๑ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดี
พิจารณาแลวเห็นวาถาใหผูฟองคดีคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความสียหายแกราชการ  
และการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุใหผูฟองคดีถูกส่ังพักราชการนั้น 
จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว ผูถูกฟองคดียอมสามารถใชดุลพินิจสั่งพักราชการและสั่งใหผูฟองคดี 
ออกจากราชการไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนหรือพิจารณาทางวินัยไดตามมาตรา ๑๐๑ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ประกอบกับขอ ๓ (๑) ขอ ๘๗๓ และขอ ๙๗๔  

                                                        
 ๗๓-๗๕ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการส่ังพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ขอ ๘ เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการตามขอ ๓ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ 
วรรคสาม วรรคส่ี หรือวรรคหา มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาการสอบสวน
พิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการน้ันจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว ผูมีอํานาจดังกลาวจะส่ังใหผูน้ัน 
ออกจากราชการไวกอนก็ได 

ใหนําขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๗ มาใชบังคับแกการส่ังใหออกจากราชการไวกอนโดยอนุโลม 
 ขอ ๙ เม่ือไดส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการไวแลว ผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม  
วรรคส่ี หรือวรรคหา มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แลวแตกรณี จะพิจารณาตามขอ ๘ และส่ังใหผูน้ันออกจาก
ราชการไวกอนอีกช้ันหน่ึงก็ได 



 
 
๑๗๑๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสั่งพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน คําสั่งของผูถูกฟองคดี
ที่สั่งพักราชการผูฟองคดีและส่ังใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน จึงเปนคําสั่งที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๗/๒๕๕๗) 

 

๔. คําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
 

กรณีที่ขาราชการตํารวจมีพฤติการณอันควรสงสัยไดวามีสวนเก่ียวของ 
กับการใชอาวุธปนของกลางที่กอเหตุทําใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ประกอบกับยอมรับวา 
มีความสัมพันธฉันทชูสาวกับผูตาย  ทั้งที่ มีภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย   อีกทั้ง 
ยังไดใหเงินชวยเหลือคาทําศพแกญาติผูตายเปนจํานวนมากกวาปกติ แมขอเท็จจริง 
จะฟงไมไดความแนชัดวาขาราชการตํารวจคนดังกลาวเปนผูใชอาวุธปนของกลาง 
ยิงผูตายก็ตาม แตพฤติกรรมเชนน้ียอมเขาลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี 
ที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะใหรับราชการตอไปอาจเปนการเสียหายแกราชการ การที่ผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาคมีคําสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะท่ีผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมู งานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธร

อําเภอบานนา ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีตองหาคดีอาญาขอหาฆาผูอ่ืน 
โดยเจตนา ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอบานนาจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยผูฟองคดี ผลการสอบสวนปรากฏวาพยานหลักฐานยังรับฟงไมไดวาผูฟองคดีกระทําผิด
ตามที่ถูกกลาวหา เห็นควรยุติเร่ือง จึงรายงานผลการสอบสวนไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับ  
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดีกระทําผิดวินัย
ฐานประพฤติตนไมสมควร ไมประพฤติตนใหเครงครัดตอมรรยาทและระเบียบแบบแผน 
ของตํารวจ เขาไปเกี่ยวของกับหญิงอ่ืนในทางชูสาวทั้งที่มีภรรยาอยูแลวและเกิดเร่ืองเสียหาย
หรือเสื่อมเสีย จึงมีคําสั่งลงทัณฑกักขังผูฟองคดีมีกําหนด ๓๐ วัน และเสนอสํานวนการสอบสวน
ทางวินัยใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณา อ.ก.ตร.วินัย คณะที่ ๒ 
ทําหนาที่แทนผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาพยานหลักฐานไมชัดเจนวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา แตจากการตรวจสอบเขมาดินปนที่มือของผูฟองคดีทําใหเชื่อไดวา
ผูฟองคดีใชอาวุธปนยิงผูตาย ประกอบกับไมพบเขมาดินปนที่มือผูตาย การกระทําจึงตกอยู 
ในลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซ่ึงจะใหรับราชการตอไปอาจเปนการเสียหาย
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แกราชการ จึงมีมติใหเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาสั่งการใหผูถูกฟองคดีที่ ๔ เปลี่ยนแปลงคําสั่ง
เปนใหผูฟองคดีออกจากราชการกรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๕๒ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดี
ออกจากราชการ ผูฟองคดีไดรองทุกขคําส่ังดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงพิจารณาแลว 
เห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีที่มีภรรยาอยูแลวแตไปยุงเก่ียวมีความสัมพันธกับผูตาย  อีกทั้ง 
ในขณะเกิดเหตุผูตายอยูกับผูฟองคดีเพียงสองคนและพบเขมาดินปนที่มือของผูฟองคดี 
เปนจํานวนมาก แตไมพบในมือของผูตาย และภายหลังเกิดเหตุผูฟองคดีไดจายเงินใหญาติ
ผูตาย เปนจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินที่สูงผิดปกติ แมไมมีพยานหลักฐานยืนยันวา
ผูฟองคดีกระทําผิดตามขอกลาวหา แตพฤติการณการกระทําของผูฟองคดีตกอยูในลักษณะ 
มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากใหรับราชการตอไปอาจเปนการเสียหายแกราชการ 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการถูกตองเหมาะสมแลว และนายกรัฐมนตรี 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ไดพิจารณาส่ังการใหยกคํารองทุกขตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และแจงให 
ผูฟองคดีทราบ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ัง
ดังกลาวและสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตํารวจและไดสิทธิประโยชนที่สูญเสียไปตามเดิม 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 การพิจารณาเพื่อมีคําสั่งใหมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา ๕๒๗๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการตํารวจฯ คือ การไมมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจนวามีการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง แตมีพยานหลักฐานบางสวนในสํานวนการสอบสวนที่บงชี้ไดวามีการกระทําเชนน้ัน 
อันเปนเหตุอันสมควรสงสัยวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีที่ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ประพฤติตนไมสมควร ไมเครงครัดตอมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตํารวจ 
โดยตองหาคดีอาญาฐานฆาผู อ่ืนโดยเจตนา แมพนักงานอัยการจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟอง 
และไมปรากฏประจักษพยานรูเห็นเหตุการณ เน่ืองจากขณะเกิดเหตุมีเพียงผูฟองคดีกับผูตาย
อยูในรถคันเกิดเหตุ แตจากผลการตรวจพิสูจนพบเขมาดินปนที่มือของผูฟองคดีในปริมาณ 
ที่นาเชื่อวาไดใชอาวุธปนของกลางยิงมาใหม ๆ โดยไมพบเขมาดินปนที่มือของผูตาย ซ่ึงแมจะมี
การเก็บเขมาดินปนภายหลังจากที่แพทยไดทําความสะอาดมือของผูตายแลว แตก็นาจะตรวจพบ
เขมาดินปนหลงเหลืออยูที่มือของผูตายอยูบาง และแมผูฟองคดีจะใหการตอสูวาเหตุเกิด 

                                                        
 ๗๕ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 มาตรา ๕๒ เม่ือขาราชการตํารวจผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และไดมีการสอบสวนตามกฎหมาย
วาดวยวินัยตํารวจแลวการสอบสวนไมไดความวากระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซ่ึงจะใหรับราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๖ ส่ังใหออก
จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได  ทั้งน้ี ใหนํามาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 
 
๑๗๑๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

สืบเน่ืองมาจากผูฟองคดีเขาแยงปนเพ่ือหามมิใหผูตายใชอาวุธปนจอที่ศีรษะของผูตาย 
ในลักษณะของการฆาตวัตาย แตปนไดลั่นถูกผูตายถึงแกความตาย ก็ลวนแตขัดแยงกับขอเท็จจริง
ในคดี  นอกจากนี้ ภายหลังเกิดเหตุผูฟองคดียังไดจายเงินชวยเหลือการทําศพใหญาติของผูตาย
เปนจํานวนที่สูงกวาปกติธรรมดา  ทั้งน้ี แมจะยังฟงไมไดวาผูฟองคดีใชอาวุธของกลางยิงผูตาย
ก็ตาม แตก็มีเหตุอันควรสงสัยวาผูฟองคดีมีสวนเกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของกลางที่ใชยิง
ผูตายถึงแกความตาย ประกอบกับพฤติการณแหงคดีปรากฏวา ผูฟองคดีมีภรรยาโดยชอบ 
ดวยกฎหมายอยูแลว แตไดรับวามีความสัมพันธฉันทชูสาวกับผูตายอีกเชนน้ี กรณีจึงเขาลักษณะ
มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซ่ึงจะใหรับราชการตอไปอาจเปนการเสียหาย 
แกราชการแลว  ดวยเหตุน้ี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ มีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการเพ่ือรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจฯ 
และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งยกคํารองทุกขของผูฟองคดี จึงชอบดวยกฎหมายแลว  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๓/๒๕๕๕)  
 

กรณีที่ขาราชการตํารวจตรวจคนเขาเมืองไดอํานวยความสะดวกใหแก
บุคคลภายนอกเพ่ือเขามารับผูโดยสารคนไทย โดยไมไดขออนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
และไมนําผูโดยสารดังกลาวผานชองทางดานตรวจคนเขาเมืองและผานการตรวจ 
จากพนักงานเจาหนาที่ อันเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งที่เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายโดยตรง พฤติการณ
ดังกลาวจึงนาเชื่อไดวามีเจตนาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบ  
แมผลการสอบสวนจะยังฟงไมไดวาขาราชการคนดังกลาวกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ตามที่ถูกกลาวหา แตการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ยอมเปนเหตุ 
ใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ กรณีจึงถือไดวามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ 
ถูกสอบสวน หากใหรับราชการตอไปอาจเกิดความเสียหายตอทางราชการ การที่ 
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีคําสั่งใหขาราชการตํารวจคนดังกลาวออกจากราชการ 
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมูงาน ๒ ฝาย ๑ กองตรวจคนเขาเมือง ๒ 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ไดเขาเวรปฏิบัติหนาที่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางสําหรับผูโดยสาร
ขาเขาอาคาร ๒ ทาอากาศยานกรุงเทพ พันตรี ช. ซ่ึงเปนเพ่ือนของผูฟองคดีไดชวนผูฟองคดี 
ไปรอรับเพ่ือนซ่ึงเดินทางจากประเทศออสเตรเลียเขามาประเทศไทย โดยผูฟองคดีไมทราบวา
บุคคลที่จะไปรับชื่อรอยเอก ม. และนาย ศ. ซ่ึงเปนผูพนโทษคดียาเสพติดจากประเทศ



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๑๙ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ออสเตรเลีย ผูฟองคดีไดเขาไปบริเวณประตูทางลงเคร่ืองบินแลวรับตัวบุคคลทั้งสองออกมา  
โดยไมผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ทําใหผูฟองคดีถูกผูบังคับบัญชากลาวโทษในขอหากระทําผิด
วินัยตํารวจตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๕๕ (๑) ด้ือ  
ขัดขืน หลีกเลี่ยงหรือละเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบดวยกฎหมาย 
ไปอํานวยความสะดวกบุคคลภายนอก เพ่ือมารับผูโดยสารคนไทยโดยไมไดรับอนุญาต 
จากผูบังคับบัญชา ซ่ึงผูฟองคดีใหการวาไดไปอํานวยความสะดวกบุคคลภายนอกเพื่อเขามารับ
ผูโดยสารคนไทยโดยไมไดขออนุญาตจากผูบังคับบัญชาจริง ผูบังคับบัญชาจึงมีคําส่ังลงทัณฑ
โดยภาคทัณฑผูฟองคดี  ตอมา ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดเปลี่ยนแปลงคําสั่ง 
ลงทัณฑดังกลาว โดยเห็นวานอกจากผูฟองคดีไดพาบุคคลภายนอกเขาไปในบริเวณทาอากาศยาน
ซ่ึงเปนเขตหวงหามเฉพาะเพ่ือไปรับผูโดยสารโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา ผูฟองคดี
ยังไมนําผูโดยสารซึ่งเปนคนไทยผานชองทางดานตรวจคนเขาเมืองและผานการตรวจ 
จากพนักงานเจาหนาที่ อันเปนการฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ทําใหเกิดความเสียหายและเสียชื่อเสียงตอหนวยงานเปนสวนรวม ประกอบกับผูฟองคดีใหการ
รับสารภาพ จึงเห็นวาการมีคําสั่งลงทัณฑภาคทัณฑไปแลวน้ัน ยังไมเหมาะสม จึงอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจฯ ใหเพ่ิมทัณฑผูฟองคดี จากภาคทัณฑ
เปนลงทัณฑกักขังมีกําหนด ๓๐ วัน  ตอมา ไดมีบันทึกของกรมตํารวจ (เดิม) ใหดําเนินคดีอาญา
กับผูฟองคดีในขอหาเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบ 
ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมืองฯ ซ่ึงมีมูลเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบัญชาการ 
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจึงไดยกเลิกคําส่ังลงทัณฑกักขังดังกลาวและไดอายัดตัวผูฟองคดี 
ไปดําเนินคดีอาญา โดยภายหลังที่ผูฟองคดีไดยายไปดํารงตําแหนงผูบังคับหมู ดานตรวจ 
คนเขาเมืองนครพนม พันตํารวจตรี ส. สารวัตรดานตรวจคนเขาเมืองนครพนม ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีมติเปนเอกฉันทเห็นควรลงโทษปลด 
ผูฟองคดีออกจากราชการ โดยไมตองรอฟงผลทางอาญา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑) จึงไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงพิจารณาแลว
เห็นวา แมในคดีอาญาศาลจะพิพากษายกฟองและคดีถึงที่สุดแลว แตจากการที่ผูฟองคดีใหการ
รับสารภาพในช้ันสอบสวนคดีอาญาวาไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาจริง ประกอบกับคําใหการ
รับสารภาพของพันตรี ช. และพันตรี บ. ซ่ึงเปนผูตองหารวมกัน สอดคลองกับคําใหการของนาย ศ. 
บุคคลที่ผูฟองคดีไดเขาไปรับตัว  นอกจากน้ี ยังมีคําใหการของนาย อ. เจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ยืนยันวาเห็นผูฟองคดีไปรอรับบุคคลทั้งสอง
เชนกัน กรณีจึงมีเหตุอันควรสงสัยเปนอยางยิ่งวาผูฟองคดีไดกระทําผิดตามขอกลาวหา 
พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีเขาลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 



 
 
๑๗๒๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

หากใหรับราชการตอไป อาจเกิดความเสียหายตอราชการ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งที่ใหผูฟองคดี
ออกจากราชการเพี่อ รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนเนื่องจากมีมลทินหรือมัวหมอง  
และการพิจารณาอุทธรณและคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ 
โดยใหมีผลเสมือนหน่ึงผูฟองคดีไมเคยออกจากราชการ และใหผูถูกฟองคดีทั้งสองอนุมัติ 
ใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตํารวจตามเดิม 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
มาตรา ๕๑๗๖ และมาตรา ๕๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ  

พ.ศ. ๒๕๒๑ กําหนดใหอํานาจดุลพินิจแกผูมีอํานาจตามกฎหมายที่จะมีคําส่ังใหขาราชการ 
ที่ถูกสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงออกจากราชการเพราะมีมลทิน
หรือมัวหมองได หากเห็นวา ถาใหขาราชการผูน้ันรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกทางราชการเปนสําคัญ  อยางไร 
ก็ตาม การใชอํานาจดุลพินิจของผูมีอํานาจยอมตองเปนไปอยางเหมาะสมกับพฤติการณการ
กระทําของขาราชการผูน้ัน วามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนอยางแทจริง ซ่ึงจะให
อยูรับราชการตอไป อาจเกิดความเสียหายแกทางราชการได เม่ือผูฟองคดีถูกกลาวหาวา 
กระทําผิดวิ นัยอยางรายแรงกรณีละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบ ในการนําและให 
ความสะดวกกับบุคคลภายนอกผานชองตรวจโดยไมผานพิธีการเขาเมืองตามพระราชบัญญัติ 
คนเขาเมืองฯ ซ่ึงตนมีหนาที่โดยตรงที่จะตองปฏิบัติ แตกลับละเวนไมกระทําตามที่กฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งถูกดําเนินคดีอาญาในเรื่องเดียวกันนี้  ตอมา ดานตรวจคนเขาเมืองนครพนม
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบาย 
ใหผูฟองคดีทราบวาผูฟองคดีไดไปอํานวยความสะดวกใหแกรอยเอก ม. ซ่ึงพนโทษในขอหา
                                                        
 ๗๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  มาตรา ๕๑ เม่ือขาราชการตํารวจผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใด ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการของตน 
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการหรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุใด และถาผูบังคับบัญชาต้ังแตตําแหนง 
ผูกํากับการหรือเทียบผูกํากับการข้ึนไปเห็นวา ถาใหผูน้ันรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไมชักชา ในการสอบสวนน้ีจะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ขอกลาวหาเทาที่ มีใหผู ถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผู ถูกกลาวหาชี้แจง 
และนําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาดวย เม่ือไดมีการสอบสวนแลว ถาคณะกรรมการหรือผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นวาสมควรใหออกจากราชการ ก็ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเสนอเรื่องตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๖ 
ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๖ พิจารณาเห็นวาสมควรใหออกจากราชการ ถาผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตํารวจตั้งแตชั้นประทวน
ลงมา ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๖ ส่ังใหผูน้ันออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได แตถาผูถูกกลาวหา 
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๖ สงเร่ืองใหอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนพิจารณา ในกรณีที่อนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงมีมติใหผูน้ันออกจากราชการ ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๒๖ ส่ังใหผูน้ันออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได 
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รวมกันขนเฮโรอีนและทางการประเทศออสเตรเลียสงตัวกลับประเทศไทย โดยมิไดนําบุคคล
ดังกลาวผานการตรวจจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย ซ่ึงผูฟองคดีไดใหการรับ 
ตอคณะกรรมการสอบสวนตามบันทึกคําใหการวา ไดรับการติดตอจากพันตรี ช. ใหไปรับ
ผูโดยสารทั้งสอง และทราบในภายหลังวา บุคคลท้ังสองเปนบุคคลท่ีพนโทษในคดียาเสพติด 
ที่ทางการประเทศออสเตรเลียสงตัวเขามาในราชอาณาจักร เหตุที่ผูฟองคดีไมไดประทับตรา 
หรือตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารใด ๆ ของผูโดยสารทั้งสอง เน่ืองจากอยูในสถานการณ 
บีบบังคับ โดยผูโดยสารทั้งสองเรงรีบเดินออกจากชองตรวจอยางรวดเร็ว  อีกทั้ง ในเวลานั้น 
มีสารวัตรทหารอากาศอีก ๒ นายรวมอยูดวย ซ่ึงนาเกรงกลัวจนไมสามารถตรวจได ทั้ง ๆ ที่ 
ผูฟองคดีเปนเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายโดยตรง จากพฤติการณ
ดังกลาวของผูฟองคดีจึงนาเชื่อไดวามีเจตนาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  
แมผลการสอบสวนจะยังฟงไมไดวา ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา  
แตถือไดวาการที่ผูฟองคดีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ดังกลาว เปนเหตุใหเกิด 
ความเสียหายตอทางราชการแลว จึงถือไดวาผูฟองคดีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ 
ถูกสอบสวน หากจะใหอยูตอไปอาจเกิดการเสียหายแกทางราชการได  ดังน้ัน การท่ี
คณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนแลวเห็นวา พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดี
นับไดวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม๗๗ และมาตรา ๙๘  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรปลด 
ผูฟองคดีออกจากราชการ แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวาไมมีพยานหลักฐานยืนยันไดวาผูฟองคดี
กระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา แตพฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวน หากใหรับราชการตอไปอาจเกิดความเสียหายตอทางราชการ การท่ี 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
ดังกลาวตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจฯ จึงเปนการใชดุลพินิจ
โดยชอบอันเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๘-๘๗๙/๒๕๕๕) 

 

ขาราชการตํารวจเปนผูรักษากฎหมาย มีหนาที่ปกปองชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน รวมทั้งดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ยอมตองถือปฏิบัติ
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกขาราชการตํารวจอ่ืนและประชาชนโดยทั่วไป การที่ขาราชการ

                                                        
 ๗๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๘๒   ฯลฯ   ฯลฯ 
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรได  

เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 



 
 
๑๗๒๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   
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ตํารวจดื่มสุราจนมึนเมาแลวบุกรุกเขาไปในหองพักของผูอ่ืนในยามวิกาลโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ใชอาวุธปนขูบังคับและกลาววาจาดวยถอยคําอันหยาบคาย สงผลใหผูอ่ืน
ไดรับความเสียหาย แมความผิดดังกลาวอาจยอมความได แตพฤติกรรมเชนวาน้ี 
ยอมสงผลตอภาพลักษณของขาราชการตํารวจและอาจเปนที่ครหาแกประชาชน 
อยางไมอาจปฏิเสธได  พฤติการณดังกลาวจึงเขาลักษณะมีมลทินหรือมัวหมอง  
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งหากใหรับราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ  
การที่ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมีคําสั่งใหขาราชการตํารวจคนดังกลาวออกจาก
ราชการดวยเหตุมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน จึงเปนคําสั่งที่ชอบ 
ดวยกฎหมาย 

สรุปขอเท็จจริง 
ขณะท่ีผูฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับหมู งานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธร

อําเภอธารโต ไดด่ืมสุราจนมึนเมาและเขาไปในบานพักผูอ่ืนในเวลากลางคืน จากนั้นไดงัด 
บานเกร็ดหนาตางและลวงมือเขาไปเปดประตูหองพักเพ่ือที่จะเขาไปปรับความเขาใจกับ 
สิบตํารวจตรีหญิง พ. แตไดรับการปฏิเสธ ทําใหผูฟองคดีโกรธจึงไดพูดจาดาทอดวยคําหยาบคาย  
ตอมา สิบตํารวจตรีหญิง พ. ไดไปรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับผูฟองคดี 
ในขอหาบุกรุกเขาไปในเคหสถานในเวลากลางคืน กระทําอนาจารโดยใชกําลังประทุษราย  
หนวงเหนี่ยว กักขังและทําใหเสียทรัพย เปนเหตุใหผูฟองคดีถูกดําเนินคดีอาญา รวมทั้ง 
ถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง โดยพนักงานอัยการมีคําส่ังเด็ดขาด 
ไมฟองคดีและไดมีการถอนคํารองทุกขไมดําเนินคดีกับผูฟองคดี ในสวนการดําเนินการทางวินัย 
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดี ซ่ึงจากการสอบสวนเห็นควรยุติเร่ือง แตเห็นวาในวันเกิดเหตุ 
ผูฟองคดีมีอาการเมาสุรา พูดจาหยาบคาย และทําใหทรัพยสินของผูอ่ืนเสียหาย พฤติการณ 
ของผูฟองคดีเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานใชกริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะ
ไมสมควรตามมาตรา ๗๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควร 
ใหกักขัง ๑๕ วัน แตคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองสํานวนการสอบสวน มีมติใหลงโทษกักขัง 
ผูฟองคดี ๓๐ วัน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวไม เห็นดวยและเห็นควรใหทบทวน 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ จึงมีความเห็นวา แมวาการสอบสวนยังไมไดความแนชัดวา
ผูฟองคดีกระทําความผิด แตพฤติกรรมและการกระทําของผูฟองคดีมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวน เน่ืองจากภายหลังเกิดเหตุตองหาคดีอาญาผูฟองคดีไดถูกลงโทษทางวินัย
จํานวนสองครั้ง และไดสรางปญหาใหกับเพ่ือนรวมงาน หากใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหาย
แกทางราชการ จึงเสนอใหสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
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ตอไป ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการดวยเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ผูฟองคดีเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายจึงอุทธรณคําสั่ง 
ตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซ่ึงตอมามีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดี 
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําส่ังที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการ 
และมติที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี รวมทั้งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิมและใหคืน
สิทธิประโยชนสวัสดิการตาง ๆ ที่ผูฟองคดีพึงมีพึงได 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
กรณีที่มีการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงขาราชการผูถูกกลาวหาแลว แตไมไดความ

แนชัดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก แตเห็นวาผูถูกกลาวหา 
มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากใหผูถูกกลาวหารับราชการตอไป จะเปนการ
เสียหายแกทางราชการ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒๗๘ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอํานาจสั่งใหผูถูกกลาวหาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได 
 
 

                                                        
 ๗๘ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการตํารวจในสวนราชการหรือหนวยงานใดในสํานักงานตํารวจแหงชาติวางลง 
หรือผูดํารงตําแหนงใดไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปน้ีส่ังใหขาราชการตํารวจซ่ึงเห็นสมควรรักษาราชการแทน
ในตําแหนงน้ันได 

(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(๒) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับตําแหนงตั้งแตจเรตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือ

ตําแหนงเทียบเทาลงมา 
(๓) ผูบัญชาการหรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงตั้งแตผูบังคับการ พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการน้ัน 
(๔) ผูบังคับการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงตั้งแตผูกํากับการ พนักงานสอบสวน ผูทรงคุณวุฒิ หรือ

ตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการน้ัน 
ในกรณีที่ไมมีการแตงตั้งใหขาราชการตํารวจผูใดรักษาราชการแทนและมีผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงน้ัน  

ใหผูดํารงตําแหนงรองเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได และมีผูดํารงตําแหนง
ผูชวยของตําแหนงดังกลาว ใหผูดํารงตําแหนงผูชวยเปนผูรักษาราชการแทนในตําแหนงน้ัน ถามีผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวย
หลายคน ใหผูมีอาวุโสตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีทั้งผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวย หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได ก็ใหขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรผูมีอาวุโสตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ในสวนราชการ 
หรือหนวยงานนั้นเปนผูรักษาราชการแทน 

เพื่อประโยชนของทางราชการ ขาราชการตํารวจที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๑ (๒) (๓) (๔) 
(๕) และ (๖) เปนการยอนหลัง การปฏิบัติหนาที่หรือการใชอํานาจในตําแหนงเดิมที่ไดกระทําไปกอนมีประกาศพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนอันใชได 



 
 
๑๗๒๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ตามมาตรา ๑๐๒๗๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือพิจารณาจากหลักฐานตามสํานวน 
การสอบสวนที่สิบตํารวจตรีหญิง พ. ไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน โดยใหการ
หลังจากเกิดเหตุเพียงวันเดียววา ในวันเกิดเหตุผูฟองคดีได ด่ืมสุราจนมีอาการมึนเมา 
และพยายามพังประตูหนาตางบานพักและเขามาในบาน และใชอาวุธปนขูบังคับพรอมทั้งใชมือ
บีบคอและดุดา ซ่ึงสิบตํารวจตรีหญิง พ. ใหการยอมรับวามีความสนิทสนมและเปนคนรัก 
กับผูฟองคดี กอนหนาน้ันผูฟองคดีเคยเมาสุราและมีพฤติการณเชนเดียวกันนี้ ๒ คร้ัง เพียงแต
ไมไดเขามาในบาน  แมตอมา สิบตํารวจตรีหญิง พ. จะใหการเพ่ิมเติมที่เปนประโยชนตอผูฟองคดี
และยินยอมถอนคํารองทุกข แตเม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวาคําใหการของสิบตํารวจตรีหญิง พ. 
ในคร้ังแรกที่ใหการหลังจากเกิดเหตุไดเพียงวันเดียว ดูมีนํ้าหนักนาเชื่อถือกวาคําใหการ 
คร้ังตอ ๆ มา เน่ืองจากคําใหการดังกลาวมีขึ้นหลังเกิดเหตุไดไมนานและใหการยืนยันวา 
รูสึกตื่นกลัวกับเหตุการณดังกลาว จึงเชื่อไดวาการรองทุกขเปนไปดวยความรูสึกตระหนกตกใจ 
และทําเพ่ือปกปองชีวิตและทรัพยสิน มิไดเกิดจากการวางแผนกลั่นแกลงหรือปรักปรําผูฟองคดี
แตอยางใด แมตอมาพนักงานอัยการจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูฟองคดี แตในกรณีดังกลาว 
เปนการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงเปนคนละสวนกับการดําเนินการทางวินัย 
การพิจารณาดําเนินการทางวินัยกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการ
สอบสวนไวเปนสวนหนึ่งตางหากกับการดําเนินคดีอาญา ไมมีกฎหมายหรือระเบียบใด
กําหนดใหการดําเนินการทางวินัยขาราชการตองถือตามผลของคดีอาญา  ดังน้ัน แมในคดีอาญา
พนักงานอัยการจะมีคําสั่งไมฟอง แตหากการสอบสวนทางวินัยมีพยานหลักฐานรับฟงไดวา 
ผูถูกกลาวหามีพฤติการณกระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาก็มีอํานาจออกคําส่ังลงโทษทางวินัย 
แกผูถูกกลาวหาตามควรแกกรณีได โดยเม่ือพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการณของผูฟองคดี 
ประกอบกับผูฟองคดีที่เปนขาราชการตํารวจซึ่งเปนผูรักษากฎหมายมีหนาที่ปกปองชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชนและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง การท่ีผูฟองคดี 
มีพฤติการณที่มิชอบดวยกฎหมายและกอเหตุเดือดรอนขึ้นมาเสียเอง เปนเหตุใหผูอ่ืนและสังคม
ไดรับความเดือดรอนเสียหาย แมจะเปนความผิดสวนตัวซ่ึงอาจยอมความกันไดตามกฎหมาย 
แตพฤติกรรมดังกลาวของผูฟองคดีคอนขางรุนแรง เม่ือคํานึงถึงสถานภาพของผูฟองคดีซ่ึงเปน
ผูรักษากฎหมาย และยังถือเปนตัวอยางที่ไมดีแกขาราชการตํารวจอ่ืนและประชาชนโดยทั่วไป 
พฤติกรรมเชนนี้สงผลกระทบตอภาพลักษณของขาราชการตํารวจและอาจเปนที่ครหา 

                                                        
 ๗๙ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๑๐๒ เม่ือขาราชการตํารวจผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และไดมีการสอบสวน 
ตามมาตรา ๘๖ แตไมไดความแนชัดวาผูน้ันกระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกแตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวนน้ัน หากจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ส่ังใหผูน้ันออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได 



 
                                                                                                                 
           

                                                                                                                       แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๒๕ 
  

 
 
 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

แกประชาชนได หากใหผูฟองคดีรับราชการตอไปจะเปนที่เสียหายแกราชการ พฤติการณ 
ของผูฟองคดีจึงเขาลักษณะที่ถือไดวามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซ่ึงหากให 
รับราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําส่ังให 
ผูฟองคดีออกจากราชการดวยเหตุมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน จึงชอบ 
ดวยกฎหมายแลว และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงชอบ 
ดวยกฎหมายเชนกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๐/๒๕๕๕) 



 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

บทที่ ๓๓ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับสิทธิประโยชนและสวสัดิการ 
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 
๑. คาเชาบานขาราชการ 
 

 ๑.๑ ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการ 
 

  ๑.๑.๑ สิทธิในการเบิกคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งโอนมาเปน
ขาราชการพลเรือน 
 

   บุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติ
หนาที่ในราชการสวนทองถิ่น ยอมมีสถานภาพเปนขาราชการเชนเดียวกับบุคคลที่ไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการในราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค  
   การประกาศใชพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มีเจตนารมณเพื่อจะชวยเหลือขาราชการที่ไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัย 
อันเน่ืองมาจากทางราชการเปนเหตุ  ดังน้ัน ขาราชการสวนทองถ่ินที่ไดโอนมาบรรจุ 
เปนขาราชการพลเรือนสามัญในทองที่ซึ่งเปนคนละทองที่กับจังหวัดที่เริ่มรับราชการ 
เปนคร้ังแรก จึงถือไดวาเปนกรณีที่ขาราชการผูน้ันไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจํา
สํานักงานในตางทองที่และมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีได รับการบรรจุและแตงตั้งเขา รับราชการเปนขาราชการ 
สวนจังหวัด ตําแหนงนายชางโยธา ๒ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ตอมา ผูฟองคดี 
โอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายชางโยธา ๒ สังกัดสํานักงาน 
เลขานุการกรม กรมการขนสงทางบก และไดขอใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการและไดรับการ
อนุมัติใหเบิกไดตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๔ เปนตนมา ภายหลังเจาหนาที่ตรวจสอบพบวา
การใชสิทธิเบิกคาเชาบานของผูฟองคดีนาจะไมถูกตอง เน่ืองจากผูฟองคดีบรรจุเขารับราชการ
คร้ังแรกสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงมิใชขาราชการตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิได รับคาเชาบานขาราชการ 
ผูอํานวยการกองคลัง กรมการขนสงทางบก (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงงดการเบิกจายคาเชาบาน



 
 

๑๗๒๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของผูฟองคดีตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ เปนตนไป ผูฟองคดีอุทธรณโตแยงคําส่ังดังกลาว
จนกระทั่งปจจุบันยังไมได รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาผูฟองคดี 
เปนขาราชการตั้งแตดํารงตําแหนงที่องคการบริหารสวนจังหวัดตอเน่ืองมาจนกระทั่งโอนมา
บรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการขนสงทางบก และไดใชสิทธิเบิกคาเชาบาน 
มาโดยตลอด คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ระงับการใชสิทธิเบิกคาเชาบานดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ระงับการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการของผูฟองคดี 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   ผูฟองคดีใชสิทธิขอรับเงินคาเชาบานขาราชการในขณะที่ผูฟองคดี 
รับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานเลขานุการกรม กรมการขนสงทางบก  
ผูฟองคดีจึงมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ตามความหมายของคําวา “ขาราชการ” ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สวนการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินออกเปนระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่นตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และการบรรจุ แตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในราชการ 
ทั้งสามสวนนั้น ก็เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  

                                                 
๑ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการ 
ฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการ 
ฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ 
ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร และขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ๒ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการ 
ฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตามกฎหมาย 
วาดวยตํารวจแหงชาติ ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร และขาราชการครูตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการครู 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๒๙ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การอํานวยความสะดวก ตอบสนองความตองการของประชาชน และมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตอภารกิจของรัฐ  ดังน้ัน บุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่
ในองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนราชการสวนทองถิ่น จึงมีสถานภาพเปนขาราชการ
เชนเดียวกับบุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการในราชการสวนกลาง และ 
ราชการสวนภูมิภาค เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ ทวิ๓  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย 
 
 
 

                                                 
๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ .ศ . ๒๔๙๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓  
 มาตรา ๓๐ ทวิ ขาราชการสวนจังหวัดมีฐานะเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนและใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งน้ี 
 (๑) ใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนจังหวัดคณะหน่ึง เรียกโดยยอวา "ก.จ." ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน อธิบดีกรมการปกครอง ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิไมเกินหาคน เปนกรรมการ และ 
ให ก.จ. ตั้งเลขานุการหน่ึงคน 
 ให ก.จ. มีฐานะและอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับคณะรัฐมนตรี 
และ ก.พ. และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ีดวย 
  (ก) ออกกฎ ก.จ. ขอบังคับ หรือระเบียบในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดให
ออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบ ในระหวางที่ยังไมไดออกกฎ ก.จ. ขอบังคับ หรือระเบียบ ใหนํากฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือ
ระเบียบวาดวยเร่ืองน้ัน ๆ มาใชบังคับเปนกฎ ก.จ. ขอบังคับ หรือระเบียบโดยอนุโลม 
  (ข) ตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา "อ.ก.จ. วิสามัญ" เพื่อทําการใด ๆ แทนได 
  (ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีกําหนดวาเปนอํานาจหนาที่ของ ก.จ. 
 (๒) ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด  เรียกโดยยอวา "อ.ก.จ. จังหวัด" ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการจังหวัด และหัวหนาสวนตาง ๆ ของจังหวัด เปนอนุกรรมการ และให  
อ.ก.จ. จังหวัด ตั้งเลขานุการหน่ึงคน 
 ให อ.ก.จ. จังหวัด มีหนาท่ีชวย ก.จ. ปฏิบัติการในจังหวัดน้ันตามที่ ก.จ. มอบหมาย และให อ.ก.จ. จังหวัด มีฐานะ
และอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนดไวสําหรับ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ  
อ.ก.พ. จังหวัด ดวย 
 (๓) ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการสวนจังหวัด ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนกําหนดไวสําหรับนายกรัฐมนตรีดวย 
 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการสวนจังหวัดตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนกําหนดไว สําหรับรัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง อธิบดี และผูวาราชการจังหวัดดวย 
 (๔) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ก.จ. จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการสวนจังหวัดสามัญ 
ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนก็ได 



 
 

๑๗๓๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๓ และมาตรา ๔๔๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๒๐ มีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูฟองคดีเขารับราชการเปนขาราชการสวนจังหวัด 
ตําแหนงนายชางโยธา ๒ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี 
มีสถานภาพเปนขาราชการมาตั้งแตเม่ือคร้ังปฏิบัติราชการที่องคการบริหารสวนจังหวัด  
อันเปนทองที่ที่ผูฟองคดีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัตริาชการเปนครั้งแรกตามความหมาย
ของคําวา “ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎหมายไมไดกําหนดวาการเริ่มรับราชการคร้ังแรกของผูที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบานขาราชการไดจะตองมีสถานภาพเปนขาราชการโดยจํากัดเฉพาะขาราชการใน ๘ 
ประเภทตามความหมายของคําวา “ขาราชการ” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
เทาน้ัน ประกอบกับเจตนารมณในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการก็เพ่ือ

                                                 
๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 มาตรา ๔๔ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
ใหผูมีอํานาจดังตอไปน้ีเปนผูบรรจุและแตงตั้ง 
 (๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 (๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ และระดับ ๘ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุ 
และแตงตั้งเม่ือไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๗ และระดับ ๘  
ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง หรือในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการ
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจาสังกัด 
 (๔) การบรรจุและแตงตั้ งให ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ลงมา ในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและ
ราชบัณฑิตยสถาน ใหรัฐมนตรีเจาสังกดัเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 (๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๖ ลงมา ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
จากอธิบดี เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 (๖) การบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๓๘ และการแตงตั้งตามมาตรา ๔๙ ใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๔ ลงมา  
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 ในการเสนอเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ใหรายงานความสมควรพรอมทั้งเหตุผลไปดวย 

๕ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ทองที่ที่เร่ิมรับราชการคร้ังแรก” หมายความวา ทองที่ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ หรือมีคําส่ัง 
ใหปฏิบัติราชการ และไดมีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีเปนคร้ังแรก  

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๓๑ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จะชวยเหลือขาราชการท่ีไดรับความเดือดรอนในเร่ืองที่อยูอาศัยซ่ึงมีสาเหตุมาจากทางราชการ 
เม่ือผูฟองคดีรับราชการตอเน่ืองมาโดยตลอดและตอมาไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ ตําแหนงนายชางโยธา ๒ กรมการขนสงทางบก ซ่ึงตั้งอยูในทองที่กรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงเปนคนละทองที่กับจังหวัดที่ผูฟองคดีเร่ิมรับราชการเปนคร้ังแรก กรณีจึงถือไดวาผูฟองคดี
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ขาราชการตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สําหรับการตีความและวินิจฉัยขอกฎหมายเกี่ยวกับคาเชาบานขาราชการนั้น จําเปนตอง 
นํากฎหมายท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวมาประกอบการตีความและวินิจฉัยใหถูกตองครบถวน 
เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับเจตนารมณของทางราชการท่ีประสงคจะชวยขาราชการ 
ที่ไดรับความเดือดรอนในเร่ืองที่อยูอาศัย อันเน่ืองมาจากทางราชการเปนเหตุ และมีความ 
เปนธรรมในการไดรับคาเชาบานของขาราชการดวย  ดังนั้น คดีน้ีผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับ 
คาเชาบานขาราชการ คําสั่งที่ระงับสิทธิเบิกคาเชาบานของผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ระงับการใชสิทธิเบิกคาเชาบานของผูฟองคดี
ตามฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๙/๒๕๕๕ และที่ อ.๑๕๖/๒๕๕๗  
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) 
 

                                                 
๖ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 มาตรา ๗ ขาราชการผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการ
เทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ 
ทายพระราชกฤษฎีกาน้ี  ทั้งน้ี เวนแตผูน้ัน 
 (๑) ทางราชการไดจัดท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 
 (๒) มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม โดยไมมีหน้ีคางชําระ 
กับสถาบันการเงิน 
 (๓) ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่เ ร่ิมรับราชการคร้ังแรกหรือทองที่ที่กลับเขา 
รับราชการใหม 
 (๔) ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง 
 ขาราชการผูใดไดรับเงินเดือนไมตรงกับที่กําหนดในบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาน้ี  
ใหไดรับคาเชาบานขาราชการตามสวนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

๑๗๓๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

  ๑.๑.๒ สิทธิในการเบิกคาเชาบานกรณีมีเคหสถานเปนของตนเองหรือ 
คูสมรส 
 

   กรณีที่ขาราชการไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตาง
ทองที่ที่รับราชการครั้งแรกและมีสิทธิจะไดรับคาเชาบานขาราชการ แตไมไดใชสิทธิ 
เบิกคาเชาบาน เน่ืองจากเขาพักอาศัยในบานของคูสมรสในทองที่ดังกลาว สิทธิการขอ
เบิกคาเชาบานของขาราชการในกรณีน้ียอมหมดส้ินลงตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง (๒)  
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗  ดังน้ัน แมตอมาขาราชการ
ดังกลาวไดกูเงินมาปลูกสรางบานใหมโดยอางวาบานหลังเดิมชํารุดทรุดโทรมก็ไมอาจ
นําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานไดอีก และการ
ชํารุดทรุดโทรมของบานเปนไปตามสภาพอายุการใชงานตามปกติ คําสั่งที่ไมอนุญาต 
ใหขาราชการผูน้ันนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบาน จึงเปนการชอบแลว 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีรับราชการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๓ (เดิม) 
โดยบรรจุเขารับราชการครั้งแรกที่สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  ตอมา เม่ือวันที่ ๓ 
มกราคม ๒๕๔๐ ไดรับคําสั่งใหยายไปปฏิบัติราชการในตางทองที่ตามคํารองของตนเอง และ 
ไดเขาพักอาศัยอยูที่บานของคูสมรสในทองที่ที่ไดรับคําส่ังใหยายเร่ือยมา เม่ือบานหลังดังกลาว
ชํารุดทรุดโทรมผูฟองคดีรวมกับคูสมรสจึงกูเงินจากธนาคารออมสินเพ่ือปลูกสรางบานเพ่ือ 
อยูอาศัยใหมโดยไดรับบานเลขที่ใหม และไดเขาอยูอาศัยในบานหลังดังกลาว ผูฟองคดี 
ไดยื่นเรื่องขอเบิกคาเชาบานขาราชการตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ (ผูถูกฟองคดี) โดยขอใชสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระ 
ราคาบานมาเบิกคาเชาบานขาราชการ ผูถูกฟองคดีมีหนังสือหารือสิทธิการเบิกคาเชาบาน
ขาราชการของผูฟองคดีไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และไดรับแจงวา 
ไดหารือกรมบัญชีกลางแลวเห็นวาการเบิกคาเชาบานเบิกไดเฉพาะบานหลังแรกของตนหรือ 
คูสมรสเทาน้ัน ผูถูกฟองคดีจึงแจงใหผูฟองคดีทราบผลการหารือดังกลาว ผูฟองคดีขอให 
ผูถูกฟองคดีพิจารณาทบทวนคําสั่ง ผูถูกฟองคดีจึงแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือวินิจฉัย 
การขอใชสิทธิเบิกคาเชาบานของผูฟองคดี และมีคําส่ังไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เน่ืองจากเปนการใชสิทธิเบิกคาเชาบานเพ่ือบานหลังที่สอง 
มิใชบานหลังแรกและการชํารุดทรุดโทรมของบานคูสมรสของผูฟองคดีเปนไปตามสภาพอายุ 
 
 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๓๓ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

การใชงานปกติไมไดเกิดจากภัยพิบัติ ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการ และให
ผูฟองคดีไดรับสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามสิทธิ 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   การท่ีผูฟองคดีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่ 
ที่รับราชการครั้งแรก ผูฟองคดียอมมีสิทธิจะไดรับคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง  
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แตผูฟองคดีไมไดใชสิทธิเบิกคาเชาบาน 
เน่ืองจากเขาพักอาศัยในบานของคูสมรสในทองที่ดังกลาว สิทธิการขอเบิกคาเชาบานของ 
ผูฟองคดีในกรณีน้ียอมหมดสิ้นลงตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๒)๗ แหงพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการฯ และแมวามาตรา ๑๖๘ แหงพระราชกฤษฏีกาดังกลาว จะกําหนดใหกรณี 
ที่ขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือ 
คาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานขาราชการได แตเม่ือสิทธิการขอเบิกคาเชาบาน 
ของผูฟองคดีไดหมดสิ้นไปนับแตไดเขาพักอาศัยที่บานของสามีเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ การท่ี 
ผูฟองคดีรวมกับสามีกูเงินจากธนาคารออมสินมาปลูกสรางบานหลังใหมโดยอางวาบานหลังเดิม
ชํารุดทรุดโทรมแลวนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาขอเบิกคาเชาบานจึงไมอาจกระทําได 

                                                 
 ๗-๘ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 มาตรา ๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ขาราชการผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงาน 
ในตางทองที่ มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงิน 
ที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาน้ี  ทั้งน้ี เวนแตผูน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๒) มีเคหสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยูรวมกันไดในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ขาราชการซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ไดเชาซ้ือบาน 
หรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริง
ในบานน้ัน ใหขาราชการผูน้ันมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานขาราชการ 
ไดไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาน้ี ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
 (๑) ตนเอง และสามีหรือภริยา ไดทําการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน อยูเพียงหลังเดียว
ในทองที่น้ัน 
 (๒) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูกับสถาบันการเงิน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ 
ที่ดําเนินกิจการเก่ียวกับการเคหะ  ทั้งน้ี ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และสัญญาเชาซ้ือหรือสัญญาเงินกูจะตองไดรับความเห็นชอบ
ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 (๓) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูสําหรับบานหลังหน่ึงหลังใด 
ในทองที่น้ันมาแลว เวนแตจะเปนกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่น้ันอีก และเปนการใชสิทธินําหลักฐาน 
การชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูตามที่ไดเคยใชสิทธิมาแลว 



 
 

๑๗๓๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพราะการชํารุดทรุดโทรมของบานดังกลาวเปนการชํารุดทรุดโทรมตามสภาพอายุการใชงาน
ตามปกติ  ประกอบกับการปลูกสรางบานพิพาทเปนการปลูกสรางขึ้นมาใหมและไดรับเลขที่ใหม 
ซ่ึงถือวาเปนบานหลังใหมที่ไมอาจนํามาขอเบิกคาเชาบานได  ดังนั้น คําส่ังของผูถูกฟองคดี 
ที่ไมอนุญาตใหผูฟองคดีนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานจึงชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๙/๒๕๕๖)  
 

  ๑.๑.๓ สิทธิในการเบิกคาเชาบานกรณีขาราชการไดรับคําสั่งยายใหไปดํารง
ตําแหนงใหมในทองที่ซึ่งเปนทองที่ที่เคยขอไปชวยราชการ 
 

   กรณีขาราชการขอไปชวยราชการเปนการชั่วคราวในตางทองที่ 
มีกําหนด ๑  ป และตอมาผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งไดมีคําสั่งใหยาย
ขาราชการผูน้ันไปดํารงตําแหนงใหมในทองที่เดียวกันกับที่ขอไปชวยราชการภายหลัง
จากกําหนดเวลาชวยราชการไดสิ้นสุดลงแลว กรณียอมถือไดวาขาราชการผูน้ันไดรับ
คําสั่งใหเดินทางไปรับราชการประจําสํานักงานในตางทองที่ซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ขาราชการไดตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   สรุปขอเท็จจริง 
   เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนงเจาหนาที่ฝกอบรม ๘ ว สํานักผูตรวจราชการ 
ประจําเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก) ผูฟองคดีมีหนังสือขอไปชวยราชการที่ 
สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ผูถูกฟองคดี) มีคําส่ังอนุญาตใหผูฟองคดีไปชวยราชการเปนการชั่วคราว มีกําหนด ๑ ป  
ตั้งแตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ สิ้นสุดลงในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ระหวางที่ไปชวยราชการ 
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอรับเงินคาเชาบานขาราชการตอผูถูกฟองคดีตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
เปนตนไป  ผูถูกฟองคดีได มีหนังสือลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๙ แจงวา  ผูฟองคดี 
ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ เน่ืองจากถือวาผูฟองคดีได รับคําสั่งใหเดินทางไป 
ประจําสํานักงานในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเองตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง (๔)  
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือ 
ตอบขอหารือ ซ่ึงผูฟองคดีไมไดอุทธรณคําส่ังดังกลาวแตอยางใด  ตอมา ผูถูกฟองคดีมีคําสั่ง
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ยายผูฟองคดีจากตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ๘ ว สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก)  
ไปดํารงตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๘ ว สํานักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙  หลังจากน้ัน ผูฟองคดีไดกูยืมเงิน



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๓๕ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

เพ่ือซ้ือบานพรอมที่ดินเพ่ืออยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และไดยื่นแบบขอรับเงินคาเชาบาน
ขาราชการ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขออนุมัติเบิกคาเชาบานขาราชการตั้งแตวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป ผูถูกฟองคดีไดแจงผลการหารือสิทธิการเบิกคาเชาบานของ 
ผูฟองคดีวา กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือตอบขอหารือวา การที่ขาราชการไดรับคัดเลือกให 
ดํารงตําแหนงใหม แตยังปฏิบัติราชการอยูในทองที่เดิมซ่ึงเปนทองที่ที่ยายตามคํารองขอ 
ของตนเอง สิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ 
เบิกคาเชาบานขาราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีมีหนังสือแจงผูฟองคดีวา  
ไดมีหนังสือหารือกรมบัญชีกลางอีกคร้ังหน่ึง และกรมบัญชีกลางตอบขอหารือวา กรณีที่ 
หารือขอเท็จจริงมิไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เม่ือผูฟองคดีปฏิบัติราชการประจําในทองที่
กรุงเทพมหานคร อันเปนทองที่ที่ยายตามคํารองขอของตนเอง แมตอมาจะไดรับการคัดเลือกให
ไปดํารงตําแหนงใหมซ่ึงยังคงปฏิบัติราชการประจําอยูในทองที่เดิม ผูฟองคดีก็ไมมีสิทธิไดรับ 
คาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ 
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการ ตั้งแต
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีไดผานการคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงใหม และระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหไปชวยราชการไดสิ้นสุดลงแลวตั้งแตวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ ผูฟองคดียอมมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานขาราชการ จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน
ขาราชการ และใหผูถูกฟองคดีอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการตั้งแตวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป  
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
   ผูฟองคดีรับราชการคร้ังแรกที่ จังหวัดกําแพงเพชร และตอมาไดยาย 
ไปปฏิบัติราชการประจําที่สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดพิษณุโลก)  
หลังจากนั้น ผูฟองคดีขอไปชวยราชการที่สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูถูกฟองคดีไดมีคําส่ังอนุมัติใหผูฟองคดีไปชวยราชการเปนการชั่วคราว 
มีกําหนด ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงกําหนดชวยราชการสิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๔๙  ดังน้ัน การท่ีผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ใหยาย 
ผูฟองคดีไปดํารงตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ๘ ว สํานักตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ จึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปรับราชการประจําสํานักงานในตางทองที่ ไมใชตามคํารองขอของ 



 
 

๑๗๓๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ผูฟองคดีที่จะตองหามมิใหมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔)๙  
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การท่ีผูถูกฟองคดีไมอนุมัติให 
ผูฟองคดีเบิกคาเชาบานเน่ืองจากถือวาผูฟองคดีไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหม
ตามคํารองขอของตนเองจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
เปนตนไป และผูถูกฟองคดีชอบที่จะพิจารณาคําขอเบิกคาเชาบานขาราชการของผูฟองคดีใหม
โดยวินิจฉัยและมีคําสั่งใหเปนไปตามกฎหมายตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๙๕/๒๕๕๖) 
 

  ๑.๑.๔ สิทธิในการเบิกคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น กรณีทางราชการ
ไมจัดที่พักอาศัยให 
 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจจัดใหขาราชการซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานเขาพักอาศัยในบานพักขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยขาราชการผูมีสิทธิไมจาํตองมีหนังสือรองขอ การที่นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลไมดําเนินการจัดใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาพักอาศัยในบานพักของ
องคการบริหารสวนตําบล ยอมถือไมไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดที่พักอาศัย
ใหแลว และไมอาจถือไดวาขาราชการสวนทองถิ่นผูน้ันสละสิทธิการเขาพักอาศัย 
อันเปนเหตุใหขาราชการผูน้ันไมมีสิทธิเบิกคาเชาบาน  ดังน้ัน เม่ือขาราชการผูมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานไดเชาบานอยูอาศัยจริง จึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ 
ตองจายจริงตามสมควรแกสภาพแหงบานแตไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชี
อัตราคาเชาบานขาราชการ การออกคําสั่งระงับการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย 

                                                 
๙ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 มาตรา ๗ ขาราชการผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการ
เทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ 
ทายพระราชกฤษฎีกาน้ี  ทั้งน้ี เวนแตผูน้ัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๔) ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที่ตามคํารองขอของตนเอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๓๗ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

   กรณีที่พักขององคการบริหารสวนตําบลมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม  
มีลักษณะไมปลอดภัยตอชีวิต รางกายและทรัพยสินของผูเขาอยูอาศัย หรือมีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุอ่ืนใดอันเปนเหตุใหไมสามารถเขาอยูอาศัยได ยอมเปนหนาที่ของนายก
องคการบริหารสวนตําบลตองซอมแซมที่พักใหแลวเสร็จ หรือดําเนินการแกไขหรือ
บรรเทาเหตุสุดวิสัยน้ันจนสามารถจัดใหพนักงานสวนทองถิ่นเขาอยูอาศัยได การที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลยังไมไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมที่พักใหมีสภาพ
เหมาะสมสามารถเขาอยูอาศัยไดกอนที่จะมีคําสั่งอนุญาตใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน 
เขาพักในบานพัก ถือไดวานายกองคการบริหารสวนตําบลละเลยตอหนาที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร   
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีรับราชการครั้งแรกที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมา 
ไดโอนไปรับราชการในตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ ๖ สังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
ผูฟองคดีไดสอบถามถึงสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ไทรนอย (ผูถูกฟองคดี) แจงวาผูฟองคดีสามารถเบิกคาเชาบานได เน่ืองจากองคการบริหาร 
สวนตําบลมีบานพักจํานวน ๓ หลัง มีขาราชการซึ่งไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานพักอาศัยอยูเต็มแลว  
ผูฟองคดีจึงเชาบานอยูและไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานจากผูถูกฟองคดีมาโดยตลอด  ตอมา 
เม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ผูฟองคดีไดยื่นแบบขอเบิกเงินคาเชาบานประจําเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๕๑ แตหัวหนากองคลังไดทวงติงเรื่องการเบิกจายคาเชาบานของผูฟองคดี เน่ืองจากเห็นวา
องคการบริหารสวนตําบลมีบานพักขาราชการสําหรับใหพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
เขาพักได องคการบริหารสวนตําบลตองจัดใหพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาพัก
ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาสวนการคลังจึงเสนอผูถูกฟองคดีใหชะลอการเบิกจาย 
คาเชาบานของผูฟองคดีไวกอนและใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยขององคการบริหาร 
สวนตําบล ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวจึงมีคําสั่งระงับการเบิกคาเชาบานของผูฟองคดีตั้งแตเดือน
มีนาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป เพราะเห็นวาผูฟองคดีไมมีสิทธิที่จะเบิกคาเชาบาน เน่ืองจาก 
ผูฟองคดีไมเคยยื่นคํารองขอเขาพักอาศัยในบานพักขาราชการแตอยางใด แตกลับขอใชสิทธิ
เบิกคาเชาบาน จึงเปนการกระทําที่ขามขั้นตอน ผูฟองคดีไดมีหนังสือสอบถามเหตุผลการระงับ
การเบิกคาเชาบานของผูฟองคดีตอหัวหนาสวนการคลัง และมีหนังสือขอทราบผลการดําเนินการ 
จัดที่พักอาศัยขององคการบริหารสวนตําบล แตไมไดรับคําตอบและไมมีการเบิกจายคาเชาบาน
ตามสิทธิใหแกผูฟองคดี จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี 
เบิกจายเงินคาเชาบานตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป และใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติตาม



 
 

๑๗๓๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับการจัดขาราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พัก 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
   ภายหลังจากยื่นฟองคดีแลว ผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีขอให
พิจารณาและสั่งการใหกองคลังดําเนินการเบิกจายคาเชาบานใหผูฟองคดีตามหลักเกณฑและ
ระเบียบ แตผูถูกฟองคดีไดออกระเบียบองคการบริหารสวนตําบลไทรนอย วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติในการจัดพนักงานสวนตําบลเขาพักอาศัยในบานพักขององคการบริหาร 
สวนตําบลไทรนอย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ และประกาศใหพนักงานสวนตําบล 
ที่มีสิทธิเขาพักอาศัยในบานพักขององคการบริหารสวนตําบลยื่นคํารองขอเขาพัก ผูฟองคดี 
ไดยื่นคํารองขอเขาพักในบานพักขององคการบริหารสวนตําบล และผูถูกฟองคดีมีคําสั่งอนุญาต
พรอมกับมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีเขาพักอาศัยในบานพัก แตผูฟองคดียังไมไดเขาพักอาศัย
เน่ืองจากเห็นวาบานพักมีสภาพทรุดโทรมและผูถูกฟองคดียังไมไดดําเนินการปรับปรุงบานพัก 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   กรณีมีพนักงานสวนตําบลที่ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานพักอาศัยอยูในบานพัก
ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนผูมีอํานาจจัดที่พักจะตองดําเนินการจัด 
ใหขาราชการหรือพนักงานผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานออกจากบานพักของทางราชการ และให 
ผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาพักอาศัยในบานพักดังกลาวโดยเร็วตามขอ ๑ (๖)๑๐ 

                                                 
๑๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 

ในการจัดขาราชการสวนทองถ่ินเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ขอ ๑ ที่พักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะกําหนดใหเปนที่พักสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินระดับใด  
ใหพิจารณาตามความจําเปนเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได 
สวนการจัดขาราชการสวนทองถ่ินเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจจัดท่ีพัก และสามารถกําหนดวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พัก
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี  

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๖) กรณีที่พักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีไมเพียงพอสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน หรือกรณีที่ขาราชการ
สวนทองถ่ินที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานซ่ึงยายมาใหมไมสามารถเขาอยูอาศัยในท่ีพักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได เน่ืองจาก 
ผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดเขาพักอาศัยอยูกอนแลวตาม (๕) ทําใหไมสามารถจัดใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาอยูอาศัยได  
กรณีดังกลาว ผูมีอํานาจจัดท่ีพักตองดําเนินการจัดใหผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานออกจากท่ีพักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และจัดใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาอยูอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแทนโดยเร็ว แตในระหวางที่ผูมีอํานาจ 
จัดท่ีพักยังไมดําเนินการดังกลาว หากผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดเชาบานเพื่ออยูอาศัยจริงก็ยอมมีสิทธินําคาเชาบานมาเบิก 
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดในชวงระยะเวลาที่ไมสามารถเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 หากผูมีอํานาจจัดท่ีพักใหขาราชการสวนทองถ่ินผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม (๑) และ (๒) เขาพักอาศัยแลว 
ขาราชการสวนทองถ่ินผู น้ันไมเขาพัก ใหถือวาสละสิทธิการเขาพักอาศัย ขาราชการสวนทองถ่ินผู น้ันยอมไมมีสิทธิ 
เบิกคาเชาบาน ตามขอ ๖ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๓๙ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๐ การท่ีคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหผูไมมีสิทธิเบิก 
คาเชาบานไดพักอาศัยอยูในบานพักโดยไมจัดใหผูฟองคดีซ่ึงเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาพัก
อาศัยในที่พักของทางราชการ จึงเปนการปฏิบัติไมสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
ของทางราชการ กรณีจึงยังถือไมไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดที่พักอาศัยใหแลว 
อันจะเปนเหตุใหผูฟองคดีไมมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามขอ ๖ วรรคหน่ึง (๑)๑๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เม่ือผูฟองคดี 
ไดเชาบานอยูอาศัยจริง จึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามสมควร 
แกสภาพแหงบาน แตไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ และ
การจัดใหผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานออกจากที่พักและใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานเขาอยูอาศัย 
ในที่พักขององคการบริหารสวนตําบลเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีโดยผูฟองคดีไมจําตอง 
มีหนังสือรองขอเขาพักอาศัย ทั้งไมใชกรณีที่ผูมีอํานาจจัดที่พักไดจัดใหผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
เขาพักอาศัยแลวแตขาราชการสวนทองถิ่นผูน้ันไมเขาพักที่จะถือวาสละสิทธิการเขาพักอาศัย 
อันเปนเหตุใหขาราชการผูน้ันไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามขอ ๑ วรรคสอง ของหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ 
เม่ือผูถูกฟองคดีมิไดจัดใหผูที่ไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานออกจากบานพัก จึงถือวายังคงมีเหตุ 
ที่จะอางไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดจัดที่พักไวให ผูฟองคดีจึงยังเปนผูมีสิทธิเบิก 
คาเชาบานไดตอไป คําสั่งระงับการใชสิทธิเบิกคาเชาบานผูฟองคดีจึงขัดตอขอ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นฯ ประกอบกับ
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๐ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย   
   นอกจากน้ี ผูถูกฟองคดีในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปน 
ผูมีอํานาจจัดที่พักใหกับขาราชการ จะตองพิจารณาถึงสภาพของที่พักที่จะจัดใหผูมีสิทธิ 

                                                 
๑๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ขอ ๖ ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานในตางทองที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ขาราชการเทาท่ีตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบาน
ขาราชการทายระเบียบน้ี  ทั้งน้ี เวนแตผูน้ัน 
 (๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 



 
 

๑๗๔๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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เขาอยูอาศัยดวยวา ที่พักดังกลาวอยูในสภาพที่สามารถเขาอยูอาศัยไดหรือไม และหากที่พักน้ัน
มีสภาพชํารุด ทรุดโทรม มีลักษณะไมปลอดภัยตอชีวิต รางกายและทรัพยสินของผูเขาอยูอาศัย 
หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอ่ืนใดอันเปนเหตุใหไมสามารถเขาอยูอาศัยได ยอมเปนหนาที่ 
ของผูมีอํานาจจัดที่พักตองซอมแซมที่พักใหแลวเสร็จ หรือดําเนินการแกไขหรือบรรเทา 
เหตุสุดวิสัยน้ันจนสามารถจัดใหพนักงานสวนทองถิ่นเขาอยูอาศัยไดดวย  ทั้งน้ี ตามขอ ๑ (๖) 
และวรรคสอง และขอ ๔ วรรคหนึ่ง ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการ 
สวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ เม่ือขอเท็จจริงรับฟงไดวา 
บานพักขององคการบริหารสวนตําบลที่ผูถูกฟองคดีจัดใหผูฟองคดีเขาพักอาศัยในภายหลัง 
มีสภาพทรุดโทรม และผูถูกฟองคดียังไมไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมที่พักใหมีสภาพเหมาะสม 
สามารถเขาอยูอาศัยไดกอนที่จะมีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีเขาพักในบานพัก กรณีจึงถือไดวา 
ผูถูกฟองคดีละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา
เกินสมควร   
   พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่สั่งระงับการเบิกคาเชาบาน
ของผูฟองคดีตามฟอง และใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการจัดขาราชการสวนทองถิ่นเขาพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
ขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาในสวนที่ใหเพิกถอน
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่สั่งระงับการเบิกคาเชาบานของผูฟองคดี โดยใหผูถูกฟองคดีดําเนินการ
เบิกจายเงินคาเชาบานใหกับผูฟองคดีตามกฎหมายและระเบียบตอไป (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๖/๒๕๕๗)  
 

 ๑.๒ การเปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานเพ่ือชําระคาเชาซื้อบานหรือผอนชําระเงินกู
เพื่อชําระราคาบาน 
 

  ๑.๒.๑ สิทธิในการเบิกคาเชาบานเพ่ือชําระคาเชาซื้อบานหรือผอนชําระเงินกู
เพื่อชําระราคาบาน กรณีทางราชการจัดที่พักอาศัยให 
 

   พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ มีเจตนารมณ
ชวยเหลือขาราชการที่ได รับความเดือดรอนในเร่ืองที่อยูอาศัยอันเน่ืองมาจาก 
ทางราชการเปนเหตุและยังมุงสนับสนุนใหขาราชการมีบานที่เปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง
จึงผอนผันใหมีการใชหลักฐานที่ขาราชการเชาซื้อบานหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระ
ราคาบานมาเบิกเปนคาเชาบานได การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการจัด
ขาราชการเขาพักในท่ีพักของทางราชการโดยบังคับใหขาราชการระดับ ๗ เขาพัก 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๔๑ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ในบานพักของทางราชการไมวาจะเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานหรือไม โดยไมคํานึงถึงวา
กําลังเชาซื้อหรือผอนชําระราคาบานที่อยูอาศัยหรือไม จึงไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ การออกคําสั่งใหขาราชการระดับ ๗  
ที่อยูระหวางการใชสิทธินําหลักฐานการชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานใหเขาอยูอาศัย 
ในบานพักของทางราชการเมื่อบานพักวางลงและใหงดการเบิกจายคาเชาบาน 
แกขาราชการผูน้ัน จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   เดิมผูฟองคดีดํารงตําแหนงบรรณารักษ ๕ เปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน 
และไดรับอนุมัติใหเบิกเงินคาเชาบานขาราชการมาโดยตลอด  ตอมา ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง
บรรณารักษ ๖ ว ผูฟองคดีไดทําสัญญาซ้ือบานเพื่ออยูอาศัยเปนของตนเองและไดมีหนังสือ 
ถึงผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดิม) (ผูถูกฟองคดี) 
ขออนุญาตเชาซ้ือบานหลังดังกลาวเพ่ือนําหลักฐานตาง ๆ ไปกูเงิน ผูถูกฟองคดีพิจารณาแลวเห็นวา
ผูฟองคดีใชสิทธิเบิกคาเชาบานอยูแลว และท่ีพักของทางราชการก็มีผูพักอาศัยอยู จึงอนุญาต 
ใหผูฟองคดีทําสัญญาซ้ือบานเพ่ืออยูอาศัยตามคําขอ และผูฟองคดีใชสิทธิเบิกคาเชาบานกรณี
ดังกลาวตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เปนตนมา ภายหลังผูฟองคดีไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงเปนบรรณารักษ ๗ ว และบานพักของทางราชการวางลง ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของขาราชการ โดยคณะกรรมการฯ 
ไดพิจารณาบุคคลที่อยูในเง่ือนไขของการเขาพักอาศัยในที่พักของขาราชการที่วางลงตาม
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และเห็นควรจัดใหผูฟองคดีเขาอยูอาศัยในบานพักของทางราชการที่วาง ผูถูกฟองคดีจึงมีคําสั่ง
จัดใหผูฟองคดีเขาพักอาศัยในบานพักของทางราชการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัด
ขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว  
ผูถูกฟองคดีไดหารือกรณีของผูฟองคดีไปยังผู อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษา 
นอกโรงเรียน และไดรับแจงวากรณีของผูฟองคดีเปนขาราชการระดับ ๗ ไมสามารถอางสิทธิ
ตามขอ ๓ (๓) ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพราะสิทธิดังกลาวใชสําหรับขาราชการระดับ ๖ ลงมาเทาน้ัน  
การท่ีสวนราชการไดจัดใหขาราชการระดับ ๗ เขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ขาราชการ
ผูน้ันตองเขาพักอาศัย แมวาจะอยูระหวางการใชสิทธินําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระ
ราคาบานมาเบิกคาเชาบานขาราชการก็ตาม ผูถูกฟองคดีจึงแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 
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โดยยืนยันใหผูฟองคดีเขาอยูอาศัยในบานพักของทางราชการตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
เปนตนไป และใหงดการเบิกจายคาเชาบานใหแกผูฟองคดี จนกวาจะมีหนังสือแจงการมีสิทธิ 
ใหเบิกเงินคาเชาบานจากทางราชการได ผูฟองคดีไมเห็นดวย จึงนําคดีมาฟองขอใหศาล 
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีและคําวินิจฉัยอุทธรณตามฟอง และ 
ใหดําเนินการเบิกคาเชาบานขาราชการใหแกผูฟองคดีตามสิทธิเดิมตอไป 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   ขอเท็จจริงรับฟงไดวาผูฟองคดีเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ 
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗  ตอมา ผูฟองคดี 
เชาซ้ือบานเพ่ืออยูอาศัยเปนของตนเองและนําหลักฐานการชําระเงินกูเงินเพ่ือเบิกคาเชาบาน
และไดรับอนุญาตใหนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานได อันเปนกรณีที่
ผูฟองคดีใชสิทธิตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว สวนที่ผูถูกฟองคดีอางวาผูฟองคดี
เปนผูไมมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัย 
ในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เน่ืองจากทางราชการจัดบานพักใหผูฟองคดีแลวน้ัน โดยที่
พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไขตอมาในภายหลังทุกฉบับ  
มีเจตนารมณในการชวยเหลือขาราชการท่ีไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัยอันเนื่องมาจาก
ทางราชการเปนเหตุและยังมุงสนับสนุนใหขาราชการมีบานที่เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
จึงผอนผันใหมีการใชหลักฐานที่ขาราชการเชาซ้ือบานหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน 
มาเบิกเปนคาเชาบานได สําหรับหลักเกณฑของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเก่ียวกับ 
วิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักในที่พักของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน ขอ ๓ (๓) 
กําหนดให กรณีขาราชการระดับ ๖ ลงมาไดใชสิทธินําหลักฐานชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระ
เงินกูเพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานจากทางราชการ ก็ไมตองจัดใหขาราชการผูน้ันเขาพัก
อาศัยในที่พักของทางราชการตามหลักเกณฑ ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่สอดคลองกับเจตนารมณของ
พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ แตหลักเกณฑในขอ ๓ (๑) ที่กําหนดวา เม่ือผูมีอํานาจ
จัดที่พักของแตละสวนราชการไดจัดที่พักใหแกขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ ๗ ขึ้นไป  
หรือตําแหนงที่เทียบเทา... เขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการแลว ขาราชการผูน้ันจะตองเขา
พักอาศัยไมวาจะเปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานหรือไม กรณีจะเห็นไดวาขอ ๓ (๑) ดังกลาว บังคับ
ใหขาราชการระดับ ๗ เขาพักในบานพักของทางราชการไมวาจะเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
หรือไม โดยไมคํานึงถึงวากําลังเชาซ้ือหรือผอนชําระราคาบานที่อยูอาศัยหรือไม ซ่ึงไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ กรณีจึงนาจะหมายถึงการที่ 
ทางราชการมีบานพักสามารถจัดใหขาราชการท่ีเร่ิมรับราชการหรือเพ่ิงยายมารับราชการ 
ในทองที่น้ันพักอาศัยได ไมใชกรณีที่มีบานพักวางในภายหลังตองบังคับใหขาราชการที่เชาซ้ือบาน



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๔๓ 
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หรือกูเงินซื้อบานเพ่ืออยูอาศัยโดยไดรับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานตองยายออกจากบาน 
ที่เชาซ้ือ เพ่ือเขาอยูในบานพักทางราชการและไมสามารถเบิกคาเชาบานตอไป ควรตีความวา
กรณีขาราชการระดับ ๗ เชาซ้ือบานหรือกูเงินซื้อบานก็ไมตองใหขาราชการคนน้ันกลับเขาพัก
ในบานพักของทางราชการเชนเดียวกับขาราชการระดับ ๖ จึงจะสอดคลองกันและไมเกิด 
การเลือกปฏิบัติอยางกรณีของผูฟองคดี ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัด
ขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนเพียงการวางแนวทางปฏิบัติ
ใหแกสวนราชการในการพิจารณาจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการเทาน้ัน 
ไมใชระเบียบหรือกฎหมายท่ีกําหนดสิทธิประโยชนเก่ียวกับคาเชาบานของขาราชการแตอยางใด 
ขอกําหนดตามหลักเกณฑดังกลาวจึงไมมีผลเปนการตัดสิทธิการเบิกคาเชาบานขาราชการ 
ของผูฟองคดีที่มีอยูตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงยังเปน 
ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานเพ่ือชําระเงินกูที่คางชําระไดตามมาตรา ๗๑๒ ประกอบกับมาตรา ๑๖๑๓  
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการฯ คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีเขาอยูอาศัย

                                                 
๑๒-๑๓ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗   

 มาตรา ๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ขาราชการผูใดไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงาน 
ในตางทองที่ มีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการเทาที่ตองจายจริงตามที่สมควรแกสภาพแหงบาน แตอยางสูงไมเกินจํานวนเงิน 
ที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาน้ี ทั้งน้ี เวนแตผูน้ัน 
 (๑) ทางราชการไดจัดท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 
 (๒) มีเคหสถานของตนเอง หรือของสามีหรือภริยาที่พออาศัยอยูรวมกันไดในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม 
 (๓) ไดรับคําส่ังใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในทองที่ที่ เ ร่ิมรับราชการคร้ังแรก หรือทองที่ที่กลับ 
เขารับราชการใหม 
 (๔) เปนขาราชการวิสามัญ 
 ขาราชการผูใดไดรับเงินเดือนไมตรงกับอัตราเงินเดือนในบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาน้ี  
ใหไดรับคาเชาบานตามสวนของเงินเดือนโดยคํานวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ไดเชาซ้ือบานหรือ
ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริง 
ในบานน้ัน ใหขาราชการผูน้ันมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานขาราชการ 
ไดไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาน้ี ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
 (๑) ตนเอง และสามีหรือภริยา ไดทําการผอนชําระคาเชาซ้ือ หรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานอยูเพียง 
หลังเดียวในทองที่น้ัน 
 (๒) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูกับสถาบันการเงิน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ 
ที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ  ทั้งน้ี ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และสัญญาเชาซ้ือหรือสัญญาเงินกู จะตองไดรับ 
ความเห็นชอบตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 (๓) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูสําหรับบานหลังหน่ึงหลังใด 
ในทองที่น้ันมาแลว เวนแตจะเปนกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่น้ันอีก และเปนการใชสิทธินําหลักฐาน 
การชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูตามที่ไดเคยใชสิทธิมาแลว 



 
 

๑๗๔๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ในบานพักของทางราชการโดยใหงดเบิกคาเชาบานขาราชการ และคําวินิจฉัยอุทธรณที่ยืนยัน
ตามคําสั่งเดิม จึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังและคําวินิจฉัยอุทธรณ
ดังกลาว และใหผูถูกฟองคดีดําเนินการเบิกจายคาเชาบานขาราชการใหแกผูฟองคดีตามสิทธิ 
ที่มีอยูเดิม (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๑/๒๕๕๗) 
 

   พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการทุกฉบับมีเจตนารมณ 
ในการชวยเหลือขาราชการผูไดรับความเดือดรอนเร่ืองที่อยูอาศัยอันเน่ืองมาจาก 
ทางราชการเปนเหตุ และยังสนับสนุนใหขาราชการไดมีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง 
โดยการอนุญาตใหขาราชการซึ่งไดเบิกคาเชาบานขาราชการโดยวิธีการผอนชําระเงินกู
เพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูแลวในทองที่หน่ึง ตอมาถูกยายไปประจําในทองที่อ่ืน
และมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ ยังคงสามารถนําหลักฐานการผอนชําระเงินกู 
เพื่อชําระราคาบานดังกลาวในทองที่เดิมมาเบิกคาเชาบานขาราชการในทองที่ใหม 
ไดอีกดวย  ดังน้ัน สิทธิของขาราชการที่นําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อหรือคาผอนชําระ
เงินกูเพื่อชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานขาราชการจึงมิไดส้ินสุดลงเพราะเหตุที่ 
ทางราชการไดจัดที่พักอาศัยใหในภายหลัง การที่ผูมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
อนุมัติใหเบิกคาเชาบานขาราชการและระงับการเบิกจายคาเชาบานของขาราชการผูมีสิทธิ
ดังกลาวโดยอาศัยเหตุที่ขาราชการผูน้ันไมเขาพักในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให 
ในภายหลังจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยเจตนารมณของกฎหมาย 
   สรุปขอเท็จจริง 
   ผูฟองคดีรับราชการคร้ังแรกในตําแหนงนักวิชาการสรรพากร ๓ สํานักงาน
สรรพากรจังหวัดนครราชสีมา และไดรับคําสั่งยายใหไปดํารงตําแหนงนิติกร ๗ สังกัดสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่เพชรบูรณ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งแตวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๔ โดยขณะนั้นหนวยงานท่ีสังกัดไมไดจัดที่พักอาศัยของทางราชการให ผูฟองคดี 
จึงเชาโรงแรมในเขตพื้นที่เปนที่พักอาศัย และใชสิทธิเบิกคาเชาบานตามพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบาน  พ .ศ .  ๒๕๒๗ เรื่อยมา  และเ ม่ือผูฟองคดีไดทําสัญญากู เ งินจากธนาคาร 
อาคารสงเคราะห เพ่ือซ้ือที่ดินและปลูกสรางอาคารบนที่ดินและเขาอยูอาศัยในบานหลังดังกลาว
ตั้งแตวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผูฟองคดีก็ไดรับอนุญาตใหนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินคาผอนชําระ
เงินกูมาขอเบิกคาเชาบานจากทางราชการ  ตอมา กรมบัญชีกลางไดตราพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ซ่ึงผูฟองคดียังคงใชสิทธิเบิกคาเชาบานหลังดังกลาวตามพระราชกฤษฎีกาฉบับใหมมาโดยตลอด 
จนกระทั่งกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัย
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ในที่ พักของทางราชการ พ .ศ .  ๒๕๕๐ เ ม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ และมีหนังสือ
กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงอธิบดีกรมสรรพากร ใหแจงเจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของและหนวยงานในสังกัดทราบเพ่ือถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว  หลังจากน้ัน 
สรรพากรพ้ืนที่เพชรบูรณ (ผูถูกฟองคดี) จึงมีคําสั่งใหผูฟองคดีเขาพักอาศัยในอาคารชุด 
พักอาศัยของทางราชการที่ไดมีการกอสรางขึ้นในภายหลัง โดยอางหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
ในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดียืนตามคําส่ังเดิม และแจงผูฟองคดีวาหากผูฟองคดี 
ไมเขาพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยที่ทางราชการจัดใหจะถือวาสละสิทธิในการเขาพัก  
และไมมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินคาผอนชําระเงินกูมาขอเบิกคาเชาบานและไดรายงานให 
ผู มี อํานาจพิจารณาอุทธรณทราบ ซ่ึงผู มี อํานาจพิจารณาอุทธรณวิ นิจฉัยยืนตามคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเพิกถอนคําสั่ง 
ของผูถูกฟองคดีที่ใหผูฟองคดีเขาพักอาศัยในอาคารชุดของทางราชการ และเพิกถอน 
ผลการพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดี รวมทั้งใหผูถูกฟองคดีอนุมัติใหผูฟองคดีมีสิทธิ 
เบิกคาเชาบานตอเน่ืองจากสิทธิเดิมที่เคยใชสิทธิอยูกอนถูกระงับการเบิก 
   คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
   พระราชกฤษฎีกาคา เช าบ านข าราชการทุกฉบับมี เจตนาในการ 
ที่จะสนับสนุนใหขาราชการมีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง จึงไดกําหนดใหขาราชการสามารถ 
นําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการได  ดังน้ัน แมพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๗๑๔ แลวก็ตาม แตสิทธิของขาราชการในการที่จะนําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือ
คาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานมาเบิกคาเชาบานขาราชการนั้นยังคงกําหนดไวอยูเชนเดิม 

                                                 
๑๔ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 (๒) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 (๓) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 (๔) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๕) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (๖) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๗) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๘) พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๑๗๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
สิทธิของขาราชการในเรื่องดังกลาวไมวาจะเปนกรณีตามบทบัญญัติคาเชาบานขาราชการ 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงยังเปนเชนเดิม กลาวคือ ขาราชการที่จะมีสิทธิ 
ในกรณีน้ีจะตองเปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๗ และเปนผูมีสิทธิ 
นําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานที่คางชําระอยูตาม
มาตรา ๑๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวย เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาขณะที่ผูฟองคดีไดรับคําส่ังใหยายมาปฏิบัติราชการในตําแหนงนิติกร ๗ สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ และทางราชการไมไดจัดที่พักอาศัยให ผูฟองคดี 
จึงเปนผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และใชสิทธิตอเน่ืองมาตามมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เม่ือผูฟองคดีไดทําสัญญากูยืมเงินเพ่ือซ้ือที่ดินและปลูกสรางอาคาร 
เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยโดยเขาอยูอาศัยในบานดังกลาว ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธินําหลักฐาน 
คาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานขาราชการไดตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกา
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และใชสิทธิตอเน่ืองมาตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชกฤษฎีกา 
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผูถูกฟองคดีเพิกถอนคําส่ังอนุมัติใหเบิกคาเชาบาน
                                                 
 ๑๕ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ขาราชการซ่ึงมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ไดเชาซ้ือหรือ 
ผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานที่คางชําระอยูในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหมเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริง 
ในบานน้ัน ใหขาราชการผูน้ันมีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูดังกลาวมาเบิกคาเชาบานขาราชการได
ไมเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาน้ี ตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
 (๑) ตนเอง หรือคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานในทองที่ น้ัน  
จะเบิกจายไดเฉพาะบานหลังแรกเทาน้ัน เวนแตบานหลังที่เคยใชสิทธิถูกทําลายหรือเสียหายเน่ืองจากภัยพิบัติจนไมสามารถ 
พักอาศัยอยูได 
 (๒) หากเชาซ้ือหรือกูเงินเพื่อชําระราคาบานรวมกับบุคคลอื่นซ่ึงไมใชคูสมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่น 
ในบานน้ัน จะเบิกจายคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์สําหรับบานหลังดังกลาว 
 (๓) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานกับสถาบันการเงิน และสัญญาเชาซ้ือ
หรือสัญญาเงินกูจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 (๔) จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูสําหรับบานหลังหน่ึงหลังใด 
ในทองที่น้ันมาแลว เวนแตเปนกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองที่ที่เคยใชสิทธิน้ันอีก และเปนการใชสิทธิ 
นําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูตามที่ไดเคยใชสิทธิมาแลว หรือขณะท่ียายมารับราชการในทองที่น้ัน 
บานที่เคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์ไปแลว 
 (๕) หากเงินกูเพื่อชําระราคาบานสูงกวาราคาบาน ใหนําคาผอนชําระเงินกูมาเบิกคาเชาบานขาราชการได  
โดยใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการเชาซ้ือหรือการผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบาน 
โดยอนุโลม 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๔๗ 
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ขาราชการและออกคําสั่งระงับการเบิกจายคาเชาบานของผูฟองคดี เน่ืองจากผูฟองคดีไมยอม
เขาพักอาศัยในที่พักที่ทางราชการจัดใหตามคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ออกคําส่ังใหผูฟองคดี 
เขาพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยที่ไดทําการกอสรางในภายหลังนั้น จึงไมชอบดวยเจตนารมณ
ของกฎหมายวาดวยคาเชาบานขาราชการที่ตองการชวยเหลือขาราชการผูไดรับความเดือดรอน
เร่ืองที่อยูอาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเปนเหตุ และเมื่อขาราชการผูน้ันไดดําเนินการ 
กูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานที่ตองชําระไปแลวตามสิทธิ 
ในพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
โดยชอบแลว แตภายหลังกลับเพิกถอนคําส่ังที่อนุมัติน้ันโดยอาศัยเหตุแตเพียงวาทางราชการ 
ไดสรางที่พักราชการขึ้นมาในภายหลัง ยอมเปนการทําใหขาราชการตองเดือดรอนเพ่ิมขึ้น 
อยางมาก ซ่ึงไมใชความประสงคของกฎหมายหรือของทางราชการที่จะใหเปนเชนนั้น  
นอกจากนี้ มาตรา ๑๕๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดแสดงถึง
เจตนารมณที่จะสนับสนุนใหขาราชการไดมีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง โดยการอนุญาต 
ใหขาราชการซ่ึงไดเบิกคาเชาบานขาราชการโดยวิธีการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบาน 
ที่คางชําระอยูแลวในทองที่หน่ึง  ตอมา ถูกยายไปประจําในทองที่อ่ืนและมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ขาราชการ ยังคงสามารถนําหลักฐานการผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานดังกลาวในทองที่
เดิมมาเบิกคาเชาบานขาราชการในทองที่ใหมไดอีกดวย  ดังนั้น สิทธิของผูฟองคดีในการท่ีจะ
ได รับคาเชาบานขาราชการจึงมิไดสิ้นสุดลงเพราะเหตุที่ผูถูกฟองคดีไดสรางที่ พักของ 
ทางราชการขึ้นมาในภายหลังและมีคําส่ังใหผูฟองคดีเขาพักในที่พักที่สรางขึ้นมาภายหลัง
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงยังมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตอไปจนกวาจะหมดสิทธิไปดวย 
เหตุอ่ืนตามกฎหมายวาดวยคาเชาบานขาราชการ การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังใหผูฟองคดีเขาพัก
อาศัยในอาคารชุดพักอาศัยของทางราชการที่สรางขึ้นมาภายหลังและมีคําสั่งยกอุทธรณ รวมทั้ง
มีคําสั่งใหระงับการเบิกคาเชาบานใหแกผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งและคําวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกฟองคดีตามฟอง และใหผูถูกฟองคดี
ดําเนินการใหมีการเบิกจายคาเชาบานขาราชการใหแกผูฟองคดีตามบัญชีอัตราคาเชาบาน
ขาราชการทายพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ .ศ . ๒๕๔๗ (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๘/๒๕๕๘) 

                                                 
๑๖ พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ขาราชการซ่ึงไดรับคาเชาบานขาราชการอยูแลวในทองที่หน่ึงและตอมาไดรับแตงตั้ง 
ใหไปรับราชการในทองที่อื่นซ่ึงตนมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ใหขาราชการผูน้ันมีสิทธิ 
นําหลักฐานการชําระคาเชาบานในทองที่เดิมมาเบิกคาเชาบานขาราชการในทองที่ใหมได ถาคูสมรสหรือบุตรซ่ึงอยูในอุปการะ 
ของขาราชการผูน้ันไมอาจติดตามขาราชการผูน้ันไปได และมีความจําเปนตองอาศัยอยูในบานในทองที่เดิมตอไป 
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๒. คารักษาพยาบาล 
 

 ๒.๑ การใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล กรณีบุคคล 
ในครอบครัวของขาราชการผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลเปนผูมีสิทธิ
หรือไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืนอยูแลว 
 

  กรณีที่คูสมรสของขาราชการผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ไดใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืนแตถูกปฏิเสธเน่ืองจากเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลที่ไมปรากฏในบัตรรับรองสิทธิ  โดยเชื่อวาตนมีเหตุอันสมควรที่ 
ไมสามารถเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่ีระบุไวในบัตรรับรองสิทธิ ถือไดวาคูสมรส
ของขาราชการผูน้ันยังไมไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืน การที่ขาราชการ
ผูน้ันใชสิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายจึงไมเปน 
การใชสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลซ้ําซอนกับสิทธิของคูสมรสตามกฎหมายอ่ืน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีรับราชการตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สังกัดสํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย นาง ข.  
เปนคูสมรสของผูฟองคดีและเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
มีอาการเจ็บปวยจึงไดเขารับการรักษาพยาบาลผาตัดมดลูกและรังไขที่โรงพยาบาล และไดยื่นเรื่อง
ขอรับประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวยตอสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ แตไดรับการปฏิเสธ
เน่ืองจากนาง ข. ไมไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กําหนดไวในบัตรรับรองสิทธิ
และเปนความประสงคของผูประกันตนที่จะเขารับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอ่ืน  
ผูฟองคดีจึงยื่นเรื่องขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของนาง ข. ซ่ึงเปนคูสมรสตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ตอผูอํานวยการสํานักงานกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว (ผูถูกฟองคดี) ผูอํานวยการกองกลาง ปฏิบัติราชการแทนผูถูกฟองคดี 
พิจารณาแลวแจงใหผูฟองคดีทราบวาไมสามารถเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
คูสมรสของผูฟองคดีได เน่ืองจากเปนผูมีสิทธิประกันสังคมที่จะตองไปใชสิทธิการเปนผูประกันตน
ตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ กอน และหากคารักษาพยาบาลที่ไดรับน้ัน 
ต่ํากวาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลท่ีมีสิทธิจะได รับตามพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลฯ จึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
เฉพาะสวนที่ยังขาดอยู ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ งดังกลาว ผูถูกฟองคดีวิ นิจฉัยยกอุทธรณ  



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๔๙ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอนคําส่ังของผูถูกฟองคดีที่ไมให 
ผูฟองคดีเบิกเงินคารักษาพยาบาลของคูสมรสตามฟอง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  โดยที่มาตรา ๙๑๗ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๒๓ บัญญัติใหบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
หากเปนผูมีสิทธิหรือไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว ผูน้ันไมมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาน้ี เวนแตคารักษาพยาบาลที่ไดรับน้ัน
ต่ํากวาที่ มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยู เม่ือนาง ข. ซ่ึงเปนคูสมรสของผูฟองคดีเปนผูประกันตน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยตามมาตรา ๕๔ (๑)๑๘ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูประกันตนมีสิทธิ 
ไปรับบริการทางการแพทยตามมาตรา ๕๙๑๙ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวา นาง ข. เขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอื่นซ่ึงไมใชโรงพยาบาลตามที่ระบุใน 
บัตรรับรองสิทธิ เน่ืองจากตนเองเห็นวามีประวัติการรักษาพยาบาลตอเน่ืองที่โรงพยาบาล

                                                 
๑๗ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาน้ี หรือบุคคล 
ในครอบครัวของผูน้ัน มีสิทธิหรือไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว ผูน้ันไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาน้ี เวนแตคารักษาพยาบาลท่ีไดรับน้ันต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกาน้ีก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยู 

๑๘-๑๙ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 มาตรา ๕๔ ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน ดังตอไปน้ี 
 (๑) ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๕๙ ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตทองที่และชื่อสถานพยาบาลที่ผูประกันตน
หรือคูสมรสของผูประกันตนมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยได 
 ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนซ่ึงมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย ถาทํางานหรือมีภูมิลําเนาอยูใน
เขตทองที่ใดใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยู ในเขตทองที่ น้ัน เวนแตในกรณีที่ 
ในเขตทองที่น้ันไมมีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนมีเหตุผลสมควรที่ไมสามารถ 
ไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลดังกลาวได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง 
ที่อยูในเขตทองที่อื่นได 
 ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลอื่นนอกจาก 
ที่กําหนดไวในวรรคสอง ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการทางการแพทยที่ตองจายใหแกสถานพยาบาลอ่ืนน้ัน  
ตามจํานวนที่สํานักงานกําหนด โดยคํานึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจ 
ของแตละเขตทองที่ และลักษณะของการบริการทางการแพทยที่ไดรับ  ทั้งน้ี จะตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทย
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



 
 

๑๗๕๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดังกลาว ประกอบกับการเขารับการผาตัดมดลูกและรังไขอาจเปนอันตรายรายแรงได จึงเขารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลซึ่งตนเองมีประวัติการรักษาพยาบาลอยูแลว พฤติการณ
ดังกลาวเปนเหตุที่ทําใหนาง ข. เชื่อวาตนเองมีเหตุผลอันสมควรที่ไมสามารถเขารับการรักษา 
ในโรงพยาบาลท่ีระบุไวในบัตรรับรองสิทธิ เม่ือนาง ข. ไดใชสิทธิขอรับประโยชนทดแทน 
กรณีเจ็บปวยจากสํานักงานประกันสังคม แตสํานักงานประกันสังคมปฏิเสธ จึงถือไดวานาง ข.  
คูสมรสของผูฟองคดียังไมไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืน การที่ผูฟองคดี 
ขอเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลฯ จึงไมเปนการใชสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลซํ้าซอนกับสิทธิของคูสมรส
ตามกฎหมายอ่ืน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลของคูสมรสตามมาตรา ๙  
แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติใหจายคารักษาพยาบาลกรณี 
คูสมรสของผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย  พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งผูถูกฟองคดีที่ไมอนุมัติ
ใหผูฟองคดีเบิกจายคารักษาพยาบาลคูสมรสตามฟอง โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือ
วิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาวาใหผูถูกฟองคดีเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล 
คูสมรสใหผูฟองคดีตามสิทธิภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๙/๒๕๕๕) 
 

๓. บําเหน็จบํานาญ 
 

 ๓ .๑  สิทธิในการรับเงินบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดของขาราชการ 
สวนทองถิ่นกรณีกระทําความผิดในคดีอาญาและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 

  กรณีที่ขาราชการสวนทองถิ่นผู รับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอด  
กระทําความผิดในคดีอาญาและศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สุด แมไมไดถูกจําคุกตามคําพิพากษาเน่ืองจากลวงเลยอายุความการลงโทษ ก็ถือไดวา
ขาราชการผูน้ันตองโทษจําคุกแลว จึงหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอด
ตั้งแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก การที่หนวยงานตนสังกัดงดจายเงินบํานาญปกติ
แกขาราชการบํานาญดังกลาวและเรียกคืนเงินทั้งหมดที่ไดรับไปหลังจากตองคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีเคยเปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) เม่ือลาออกจากราชการแลวไดรับเงินบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ตอมา ผูฟองคดีถูกดําเนินคดีอาญาในฐานกระทําผิดตาม



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๕๑ 

 
ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ผลคดีอาญาถูกลงโทษ 
จําคุก ๓ เดือน คดีถึงที่สุดโดยไมมีการอุทธรณ ในวันนัดอานคําพิพากษาผูฟองคดีไมไปฟง 
คําพิพากษา และผูฟองคดีไมไดถูกจําคุกตามคําพิพากษาเนื่องจากเจาหนาที่ไมสามารถตามจับ 
ผูฟองคดีไดจนลวงเลยอายุความการลงโทษซ่ึงในระหวางน้ันผูฟองคดียังคงรับเงินบํานาญและ 
ใชสิทธิเบิกเงินตาง ๆ จากผูถูกฟองคดีที่ ๒ มาโดยตลอด  ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับหนังสือ
รองเรียนวาผูฟองคดีหมดสิทธิรับเงินบํานาญแลว เน่ืองจากผูฟองคดีถูกศาลพิพากษาถึงที่สุด 
ใหลงโทษจําคุก ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) รวมกับคณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแลวเห็นวา เม่ือผูฟองคดีตองคําพิพากษา
ใหลงโทษจําคุกโดยมิไดรอลงอาญา แมผูฟองคดีไมมารับโทษตามคําพิพากษา ก็ทําใหหมดสิทธิ
ในการรับบํานาญตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ผูฟองคดีจึงตองคืนเงินบํานาญและเงินอ่ืน ๆ ที่รับไป 
โดยไมมีสิทธิตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาจนถึงวันที่มีคําสั่งระงับการจายเงินบํานาญ ผูฟองคดี
อุทธรณคําสั่งดังกลาว แตผูถูกฟองคดีทั้งสองยืนยันตามคําส่ังเดิม ผูฟองคดีเห็นวาตนยังคง 
มีสิทธิไดรับเงินบํานาญ เน่ืองจากไมไดถูกจําคุกจริงตามคําพิพากษา ทั้งไมตองคืนเงินบํานาญ
และเงินอ่ืน ๆ ที่รับมาแลวเพราะเปนการรับไวโดยสุจริต จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งที่เรียกเงินบํานาญและเงินอ่ืน ๆ คืนจากผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ จายเงินบํานาญในชวงที่ถูกระงับจนถึงวันฟองคดีพรอมดวยดอกเบี้ย 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  กรณีขาราชการกรุงเทพมหานครผูมีสิทธิไดรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอด 
ไดกระทําความผิดตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในความผิดอันมิใชในลักษณะ
ฐานลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ขาราชการผูนั้นยอมหมดสิทธิรับบํานาญปกติ 
ตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงที่สุด  ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑)๒๐ แหงพระราชบัญญัติ 
 

                                                 
๒๐ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

 มาตรา ๕๑ ผูใดรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดอยู ถา 
 (๑) กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักกษณะฐานลหุโทษ  
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ 
 (๒) เปนบุคคลลมละลายทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
 ผูน้ันหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงที่สุด 



 
 

๑๗๕๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกอบมาตรา ๘๒๑ แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เม่ือผูฟองคดีถูกดําเนินคดีอาญา 
ฐานกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย 
ศาลแขวงพระนครใตมีคําพิพากษาใหจําคุก ๓ เดือน คดีถึงที่สุดโดยไมมีการอุทธรณ จึงเปน
กรณีที่ผูฟองคดีซ่ึงเปนผู รับบํานาญปกติจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดกระทําความผิดถึง 
ตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกถึงที่สุดในความผิดอันมิใชในลักษณะฐานลหุโทษ 
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท และแมวาผูฟองคดีจะได รับประโยชนจากการ 
ไมถูกจับกุมเพ่ือรับโทษตามคําพิพากษาไดอีกเพราะลวงเลยกําหนดเวลาลงโทษไปแลว ก็ไมได
ทําใหโทษจําคุกดังกลาวหมดสิ้นไปแตอยางใด เน่ืองจากการลวงเลยกําหนดเวลาลงโทษ 
มีผลเพียงไมอาจลงโทษตามคําพิพากษาตามนัยมาตรา ๙๘๒๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา  
ไดอีกเทาน้ัน ซ่ึงไมไดมีความหมายเชนเดียวกับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ   
ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไมถูกจับกุมคุมขังตามคําพิพากษาจนลวงเลยอายุความการลงโทษ  
ก็ถือไดวาผูฟองคดีตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกตามนัยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๑)  
แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นฯ ผูฟองคดีจึงหมดสิทธิรับบํานาญปกติ
หรือบํานาญตกทอดตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะระงับการจายเงิน
บํานาญใหแกผูฟองคดีนับแตวันที่ทราบ และใชสิทธิเรียกใหผูฟองคดีคืนเงินบํานาญที่ไดรับไป
โดยไมมีสิทธิได คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหงดจายเงินบํานาญปกติแกผูฟองคดีและ 
ใหผูฟองคดีคืนเงินบํานาญ รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ ที่ผูฟองคดีไดรับไปหลังจากผูฟองคดีตอง 
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก จึงชอบดวยกฎหมายและไมเปนการกระทําละเมิดตอผูฟองคดี  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๒/๒๕๕๕) 
 

                                                 
๒๑ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 มาตรา ๘ ใหนํากฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินมาใชบังคับแกขาราชการกรุงเทพมหานคร
โดยอนุโลม เวนแตพระราชบัญญัติน้ีจะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

๒๒ ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๙๘ เม่ือไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษผูใด ผูน้ันยังมิไดรับโทษก็ดี ไดรับโทษแตยังไมครบถวน 
โดยหลบหนีก็ดี ถายังมิไดตัวผูน้ันมาเพื่อรับโทษนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแตวันที่ผูกระทําความผิดหลบหนี 
แลวแตกรณี เกินกําหนดเวลาดังตอไปน้ี เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษผูน้ันมิได 
 (๑) ยี่สิบป สําหรับโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกยี่สิบป 
 (๒) สิบหาป สําหรับโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป 
 (๓) สิบป สําหรับโทษจําคุกกวาหน่ึงปถึงเจ็ดป 
 (๔) หาป สําหรับโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปลงมาหรือโทษอยางอื่น 



 
 
                                                                                                         แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๕๓ 
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 ๓.๒ การนับเวลาราชการเพื่อคํานวณบําเหน็จบํานาญ  
 

  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญจะเริ่มนับตั้งแตวันที่ 
บุคคลมีฐานะเปนขาราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน  
และฐานะความเปนขาราชการยอมจะเร่ิมเม่ือไดรับการบรรจุแตงตั้งจากผูมีอํานาจ 
ออกคําสั่งตามกฎหมายเทาน้ัน 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีทั้งสองเปนขาราชการตํารวจซึ่งเกษียณอายุราชการเม่ือวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๘ โดยผูฟองคดีทั้งสองไดเขาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ รุนที่ ๒๑ ตั้งแตวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๐๗ และขึ้นทะเบียนกองประจําการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
พ.ศ. ๒๔๙๗ ในวันเดียวกัน ครบกําหนดปลดเปนกองหนุนเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ไดรับ
การบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ และไดรับราชการ 
เปนขาราชการตํารวจเร่ือยมาจนกระทั่งไดเกษียณอายุราชการ ผูฟองคดีทั้งสองไดเสนอ 
แบบขอรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญตามระเบียบตออธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผูถูกฟองคดี)   
ตอมา ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีที่ ๑ ทราบวา มีเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บํานาญปกตินับใหจํานวน ๔๔ ป และมีหนังสือแจงผูฟองคดีที่ ๒ วามีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบํานาญตามปกตินับใหจํานวน ๓๙ ป ผูฟองคดีทั้งสองเห็นวาการนับเวลาราชการ 
ไมถูกตองเน่ืองจากผูถูกฟองคดีไมนับเวลาราชการในระหวางที่ผูฟองคดีเปนนักเรียนนายรอย
ตํารวจรวมไปดวย จึงอุทธรณตอผูถูกฟองคดีโดยขอใหนับเวลาราชการดังกลาวรวมไปดวย  
แตผูถูกฟองคดีแจงวาไมอาจนับเวลาราชการระหวางน้ันเปนเวลาราชการเพื่อคํานวณบําเหน็จ
บํานาญได ผูฟองคดีทั้งสองจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหผูถูกฟองคดี 
นับเวลาราชการของผูฟองคดีทั้งสองระหวางเปนนักเรียนนายรอยตํารวจเพ่ิม แลวนํามา
พิจารณาคํานวณบําเหน็จบํานาญของผูฟองคดีทั้งสองใหมเพ่ือจายเงินบํานาญปกติประจําเดือน
เพ่ิมใหผูฟองคดีทั้งสองตั้งแตปลดเกษียณราชการเปนตนไป 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูฟองคดีทั้งสองเขารับการศึกษาเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ รุนที่ ๒๑ เม่ือวันที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๐๗ และขึ้นทะเบียนกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ในวันเดียวกัน ครบกําหนดเปนทหารกองหนุนเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ผูฟองคดีทั้งสอง
สําเร็จการศึกษาและไดรับการบรรจุเปนวาที่รอยตํารวจตรี ตําแหนง รองสารวัตร ประจํา บช.น. 
เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ โดยไมปรากฏหลักฐานวาในขณะที่ผูฟองคดีทั้งสองเปนนักเรียน
นายรอยตํารวจ ผูฟองคดีทั้งสองไดรับการบรรจุเปนขาราชการตํารวจ (พลฯ สํารอง) ดํารง



 
 

๑๗๕๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
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ตําแหนงลูกแถว รร. นรต. ซ่ึงรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนแตอยางใด  
โดยปรากฏขอเท็จจริงแตเพียงวาผูฟองคดีทั้งสองไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ  
เม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๑ ตามคําสั่งลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๑ และฐานะความเปน
ขาราชการจะเร่ิมเม่ือไดรับการบรรจุแตงตั้งจากผูมีอํานาจเทาน้ัน เม่ือผูฟองคดีทั้งสองไดรับ 
การบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวตามคําสั่งดังกลาว ผูฟองคดี 
ทั้งสองจึงไมอาจนําระยะเวลาในระหวางศึกษาอยูในโรงเรียนนายรอยตํารวจมาเปนเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีทั้งสองไดรับการขึ้นทะเบียน
กองประจําการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รวมเปนระยะเวลา ๑ ป น้ัน  
ผูฟองคดีทั้งสองมีสิทธินับเวลาราชการในชวงดังกลาวตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดนับเวลาราชการดังกลาวรวมเปนระยะเวลาในการรับราชการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาคํานวณบําเหน็จบํานาญใหแลว  ดังน้ัน คําส่ังของผูถูกฟองคดี 
ที่จายเงินบํานาญปกติโดยไมนับเวลาในระหวางที่ผูฟองคดีทั้งสองเปนนักเรียนนายรอยตํารวจ
ใหแกผูฟองคดีที่ทั้งสองจึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลว  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖/๒๕๕๖) 
 

๔. การเบิกจายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร 
 

 ยังไมมีขอมูลเพ่ิมเติม 

 

                                                 
๒๓ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

 มาตรา ๒๓ การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญน้ัน ใหนับแตวันรับราชการรับเงินเดือนจาก 
เงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซ่ึงมิใชอัตราขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง  
 ครูประชาบาล สารวัตรศึกษาหรือขาราชการวิสามัญที่ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใหยกฐานะหรือใหเปลี่ยนฐานะ
เปนขาราชการที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๗ ไดและเม่ือไดมีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการที่มีสิทธิ 
รับบําเหน็จบํานาญดังกลาวแลว ก็ใหนับเวลาระหวางที่เปนครูประชาบาล สารวัตรศึกษา หรือขาราชการวิสามัญที่ติดตอกับ 
วันที่ไดมีการยกฐานะหรือการเปลี่ยนฐานะนั้นเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย 
 ขาราชการซึ่งทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ ใหเร่ิมนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ 
บําเหน็จบํานาญตั้งแตวันที่มีอายุครบสิบแปดปบริบูรณเปนตนไป 
 ผูซ่ึงไดข้ึนทะเบียนทหารกองประจําการ ใหมีสิทธินับเวลาราชการได ตั้งแตวันข้ึนทะเบียนกองประจําการ 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
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๕. สิทธิประโยชนและสวัสดิการอ่ืนๆ 
 

 ๕.๑ เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  

 

  บุคคลที่เขารับราชการภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ เริ่มใชบังคับ ยอมเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรไดเฉพาะบุตรสามลําดับแรกที่มีอายุครบสามป 
แตไมเกินย่ีสิบหาปบริบูรณที่ กําลังศึกษาอยู ในสถานศึกษาตามที่ กําหนดไวใน 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไข
เพิ่มเติม ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตน
หรือไม การที่ทางราชการไมอนุมัติใหขาราชการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตรสําหรับบุตรคนที่ ๔ จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 
  สรุปขอเท็จจริง 
  ผูฟองคดีไดเร่ิมเขารับราชการที่กรมบังคับคดี เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ ผูฟองคดี 
มีบุตรรวม ๕ คน โดยคนแรก เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ อันเปนชวงเวลากอนที่ผูฟองคดี 
จะรับราชการ  ตอมา ผูฟองคดีไดจดทะเบียนหยากับภรรยา และบุตรคนแรกมารดาเปนผูใช
อํานาจปกครองและเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการตาง ๆ สําหรับบุตรคนดังกลาว ตั้งแตป  
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนตนมา และผูฟองคดีไมเคยใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการสําหรับบุตรคนแรกเลย  
หลังจากนั้น ผูฟองคดีไดจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่สองมีบุตรอีกสองคน เกิดวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๙ และเกิดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ตามลําดับ ผูฟองคดีไดจดทะเบียน
หยากับภรรยาคนท่ีสอง และไดจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่สามและมีบุตรอีกสองคน  
โดยบุตรคนที่ ๒ ถึงคนที่ ๕ อยูในอํานาจปกครองของผูฟองคดี และผูฟองคดีไดใชสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการตาง ๆ สําหรับบุตรคนที่ ๒ ถึงคนที่ ๔ ตลอดมา ซ่ึงผูฟองคดีไดขอใชสิทธิเบิก 
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรคนที่ ๔ โดยระบุในใบเบิกวาเปนบุตรลําดับที่ ๓  
ของผูฟองคดี และไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) อนุมัติการเบิกจาย
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา  ตอมา ขณะผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่อยูที่สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดพิษณุโลก ผูฟองคดีไดยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรคนที่ ๔  
โดยระบุวาเปนบุตรลําดับที่ ๓ ของผูฟองคดี เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจาย ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานบัญชีเงินในคดี กรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ซ่ึงเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 
อนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพิจารณาแลวมีคําส่ังไมอนุมัติ 
การเบิกจาย เน่ืองจากบุตรคนดังกลาวเปนบุตรคนที่ ๔ ของผูฟองคดี  และผูอํานวยการกองคลัง  
กรมบังคับคดี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงผูอํานวยการ
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สํานักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก แจงวาไมอนุมัติการเบิกจายเงิน เน่ืองจากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาเปนบุตรลําดับที่ ๔ ของผูฟองคดี ซ่ึงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่  
๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕ กําหนดตามสิทธิใหเบิกไดเพียงคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ ไมวาจะเปน 
บุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด จึงไมอยูในขายที่จะเบิกได ผูฟองคดีอุทธรณคําส่ังดังกลาว   
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไดมีหนังสือแจงใหทราบวากรมบังคับคดีไดนําขออุทธรณกรณีการเบิกเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรลําดับที่ ๔ ของผูฟองคดีหารือกรมบัญชีกลางแลว 
เห็นวา บุตรลําดับที่ ๔ ไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการชวยเหลือเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตร ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหเพิกถอน 
คําสั่งที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรคนดังกลาว 
ตามฟอง 
  คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
  ผูฟองคดีเร่ิมรับราชการเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเปนขาราชการผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖๒๔ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ แตเน่ืองจากผูฟองคดีรับราชการภายหลังจากวันที่ 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวเริ่มใชบังคับ ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่มีสิทธิอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกา 
ใชบังคับ ซ่ึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรเกินสามคนตามมาตรา ๙๒๕ 
แหงพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรไดเฉพาะบุตรสามลําดับแรกที่มีอายุครบสามปแตไมเกินยี่สิบหาปบริบูรณ 
ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสคร้ังใด  
หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม  ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง

                                                 
 ๒๔-๒๕ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 มาตรา ๖ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ไดแก  
 (๑) ขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงรับเงินเดือนหรือคาจางจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือนหรือ
คาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการการเมือง ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจที่อยูในระหวางเขารับ 
การอบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจซ่ึงเปนการศึกษาอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา และลูกจางชาวตางประเทศ
ซ่ึงมีหนังสือสัญญาจาง 
 (๒) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบ้ียหวดั 
 มาตรา ๙ ผู มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดมีบุตรเกินสามคนอยูแลวกอนวันที่ 
พระราชกฤษฎีกาน้ีใชบังคับ ใหมีสิทธิได รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรเหลาน้ันตอไปจนกวา 
จะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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และวรรคสอง๒๖ และมาตรา ๔๒๗ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา  
ผูฟองคดีมีบุตรโดยชอบดวยกฎหมายจํานวน ๕ คน ผูฟองคดีจึงมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตรสามคนแรกคือ คนที่ ๑ คนที่ ๒ และคนที่ ๓ และไมปรากฏวา 
บุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนของผูฟองคดีตาย กายพิการจนไมสามารถเลาเรียนไดหรือ
เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถที่มิไดศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ กอนอายุ 
ครบยี่สิบหาปบริบูรณ อันเปนเหตุแหงการไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรเพ่ิม
ตามมาตรา ๗ วรรคสาม๒๘ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรฯ  
ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรคนที่ ๔  
และเนื่องจากสิทธิเบิกเงินสวัสดิการสําหรับบุตรยอมเกิดขึ้นทันทีที่เขารับราชการ เม่ือผูฟองคดี
เขารับราชการเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ ผูฟองคดีจึงมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการสําหรับบุตรไดทันที
สําหรับบุตรคนที่ ๑ ซ่ึงเกิดแลวขณะผูฟองคดีเขารับราชการ การท่ีผูฟองคดีรับราชการแลว 
มิไดใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรคนที่ ๑ เปนเรื่องการ 
ไมใชสิทธิของผูฟองคดีเอง จึงไมอาจนํามาใชเปนขออางในการใชสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวสําหรับบุตรคนที่ ๔ ได  ดังน้ัน คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรคนที่ ๔ จึงเปนคําสั่ง 
ที่ชอบดวยกฎหมาย การท่ีผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําวินิจฉัยยกอุทธรณจึงชอบดวยกฎหมาย
เชนเดียวกัน  พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๖/๒๕๕๖) 

                                                 
๒๖-๒๘ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓  
 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงมีอายุครบสามปแตไมเกินยี่สิบหาป  ทั้งน้ี ไมรวมถึงบุตร
บุญธรรมและบุตรซ่ึงบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๗ ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖ มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่หน่ึงถึงคนที่สาม  
 การนับลําดับบุตรคนที่หน่ึงถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง  ทั้งน้ี ไมวาเปนบุตรที่เกิดจาก
การสมรสคร้ังใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 
 ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดมีบุตรเกินสามคน ถาบุตรคนหน่ึงคนใดในจํานวน
สามคนตามวรรคหน่ึงตาย กายพิการจนไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถที่มิได
ศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ กอนอายุ
ครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหผูน้ันมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพ่ิมข้ึนอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย กายพิการ 
หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบน้ัน โดยนับบุตรคนที่อยูใน
ลําดับถัดไปกอน 



 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน

บทที่ ๓๔ 

 

คดีปกครองเก่ียวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ 
 
 การที่นายกเทศมนตรีอนุมัติใหขยายระยะเวลากอสรางแกผูรับจางทั้งที่ผูรับจาง
ไดแจงขอขยายระยะเวลากอสรางดังกลาวเม่ือพนระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่มีเหตุ 
อันกลาวอางไดส้ินสุดลง อันเปนการขัดตอหลักเกณฑขอ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  
และขอสัญญาจาง การอนุมัติใหขยายระยะเวลากอสรางดังกลาวยอมถือเปนการใชดุลพินิจ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย  ดังน้ัน การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีคําวินิจฉัย 
ชี้ขาดวาการกระทําของนายกเทศมนตรีเปนความผิดตามขอ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ตองรับโทษปรับ
ทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงชอบดวยกฎหมายแลว 
 สรุปขอเท็จจริง 
 ผูฟองคดีเปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
ไดรับหนังสือจากสํานักงานเทศบาลตําบลจอมทอง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจงวา 
เทศบาลตําบลจอมทองจะดําเนินการหักเงินเดือนผูฟองคดีตั้งแตสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ 
เปนตนไป เดือนละไมนอยกวา ๕,๖๐๖.๒๕ บาท เปนคาปรับโทษทางปกครองเพื่อนําเขาเปน
รายไดแผนดินตามคําวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (ผูถูกฟองคดี) ที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ เน่ืองจาก
เจาหนาที่ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี  
ไดตรวจสอบพบวา เทศบาลตําบลจอมทองโดยผูฟองคดีเปนนายกเทศมนตรี ไดทําสัญญา
วาจางกอสรางคลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ มีกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการ ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญากอสรางวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ แตปรากฏวา ผูฟองคดี 
ไดขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไมมีเหตุผลสมควร อันเปนการกระทํา
โดยไมชอบดวยขอ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนเหตุใหทางราชการเสียหายจากการคิดคาปรับจากผูรับจาง 
จํานวน ๙๐ วัน เปนเงิน ๗๘๔,๔๔๐ บาท ทําใหผู รับจางไดประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีจึงมีคําวินิจฉัยชี้ขาดวาการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิด 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ ๔๓ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ และเม่ือพิจารณาจากรายไดและฐานะทางครอบครัว
ตลอดจนพฤติการณแหงกรณีแลว เห็นควรกําหนดโทษปรับทางปกครองเทากับเงินเดือน 



 
 

๑๗๖๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

รวม ๙ เดือน คิดเปนเงินคาปรับทางปกครองทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๕๐ บาท ผูฟองคดีไมเห็นดวย 
กับคําวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีเน่ืองจากเห็นวาการขยายระยะเวลากอสรางเปนนโยบาย 
ของคณะผูบริหารที่สามารถกระทําได จึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙  
ถึงเทศบาลตําบลจอมทองใหระงับการหักเงินเดือน ซ่ึงตอมาเทศบาลตําบลจอมทองไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจงวา ไมสามารถระงับการหักเงินเดือนไดเพราะไมมีอํานาจ  
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหยกเลิกคําสั่งลงโทษปรับ 
ทางปกครองของผูถูกฟองคดีเพ่ือระงับการหักเงินเดือนของผูฟองคดี 
 คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
 ขอเท็จจริงคดีน้ีรับฟงไดวา ผูฟองคดีไดทําสัญญาจางกอสรางคลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
โดยกําหนดใหผูรับจางเริ่มทํางานภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ชางผูควบคุมงานไดรายงานใหผูฟองคดีทราบวา ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ รวมเวลา ๖๔ วัน ผูรับจางไมสามารถเขาทํางานได
เน่ืองจากราษฎรที่มีที่นาในบริเวณกอสรางไมอนุญาตใหเขาดําเนินการจนกวาจะเก็บเก่ียวเสร็จ 
ซ่ึงคูกรณีรับกันวาชวงเวลา ๖๔ วันดังกลาว ถือเปนเหตุจําเปนที่ผูรับจางไมสามารถเขาทํางานได 
จึงเปนพฤติการณที่ผู รับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายตามขอ  ๑๓๒๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ แตเม่ือวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ผู รับจางไดแจงขอขยายระยะเวลาทําการกอสรางออกไปอีก ๙๐ วัน  
และขอขยายเวลาส้ินสุดในสัญญาเปนวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยอางวาระยะเวลาที่จะทําการ
กอสรางเปนชวงฤดูฝนและการกอสรางตองผานที่นาของราษฎรตลอดแนว ซ่ึงราษฎรเจาของที่นา
ไมอนุญาตใหผูรับจางเขาดําเนินการจนกวาจะเก็บเก่ียวเสร็จ ถือเปนเหตุสุดวิสัย เห็นวา การแจง
ขอขยายระยะเวลากอสรางดังกลาวลวงเลยระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่เหตุน้ันไดสิ้นสุดลง 
โดยผูรับจางจะตองแจงขอขยายระยะเวลาภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กรณีจึงเปน 
                                                 

๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๑๓๒ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงใหอยูในอํานาจ

ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินที่จะพิจารณา แตถาวงเงินในการส่ังการใหจัดหาคร้ังน้ันเกินอํานาจ
ของหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา และใหพิจารณาไดตาม
จํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี 

 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 (๒) เหตุสุดวิสัย 
 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 ใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ินทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุน้ันไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอาง 
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๖๑ 
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การไมปฏิบัติตามสัญญาจางขอ ๒๒ ที่กําหนดวา การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา  
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย 
ผูวาจางหรือพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผู รับจาง 
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญาน้ีได ผูรับจางจะตองแจงเหตุ
หรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทํางาน
ออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง ถาผูรับจางไมปฏิบัติดังกลาว ใหถือวา 
ผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรองในการที่จะขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
การขยายกําหนดเวลาทํางานอยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  นอกจากนี้ 
ยังปรากฏขอเท็จจริงวา ปลัดเทศบาลและเจาหนาที่พัสดุมีความเห็นเสนอตอผูฟองคดีวา 
การขอขยายระยะเวลากอสรางของผูรับจางไมอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๓๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นฯ และสัญญาจาง
ขอ ๒๒ ไมควรอนุมัติขยายระยะเวลาให แตผูฟองคดีกลับมีคําส่ังอนุมัติใหขยายระยะเวลา
กอสรางตามสัญญาจางออกไปอีก ๙๐ วัน โดยอางวาเปนนโยบายของคณะผูบริหารที่ตองการ
กอสรางคลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตรสําหรับสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือพัฒนา
ความเปนอยูราษฎร  ดังนั้น การอนุมัติตออายุสัญญาจางของผูฟองคดีจึงเปนการใชดุลพินิจ 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือผูฟองคดีซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเทศมนตรีมีคําส่ังอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาจางออกไปอีก ๙๐ วัน โดยไมชอบดวยกฎหมายแลว 
คําส่ังของผูถูกฟองคดีตามคําวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง  
ที่ วค ๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ ที่กําหนดโทษใหผูฟองคดีชดใชคาปรับทางปกครอง
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายตามขอ ๔๓๒ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ 
 สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวา ในชวงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงปลายเดือนธันวาคม 
๒๕๔๔ ไดมีพายุและอุทกภัยในเขตเทศบาลตําบลจอมทองทําใหที่นาไดรับความเสียหาย  
เม่ือนํ้าลด ราษฎรจึงทํานาปรังตอและจะเก็บเก่ียวเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๕  
เม่ือผูรับจางไดยื่นขอขยายระยะเวลาสัญญาในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ จึงยังอยูในชวง
ระยะเวลาที่สามารถขอขยายเวลาไดน้ัน เห็นวา จากรายงานอุตุนิยมวิทยา ประจําเดือนกันยายน 
๒๕๔๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ของสํานักงานเกษตรอําเภอศรีบุญเรืองซ่ึงเปนทองที่เทศบาล
ตําบลจอมทองตั้งอยู ไมปรากฏวามีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นแตอยางใด แตหากมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นจริง
อันเปนเหตุใหผูรับจางหยุดงาน ผูควบคุมงานซึ่งมีหนาที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง
                                                 

๒ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ ๔๓ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เกี่ยวกับการทําสัญญาซ้ือขายหรือจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย

หรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔ 



 
 

๑๗๖๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

และเหตุการณแวดลอมจะตองบันทึกเหตุดังกลาวไวในรายงานการควบคุมการกอสราง
เชนเดียวกับที่ไดบันทึกวาตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
ผูรับจางไมสามารถเขาทํางานไดเน่ืองจากราษฎรทํานาขาวในบริเวณที่จะทําการกอสราง  
แตตามรายงานการควบคุมการกอสรางของผูควบคุมงานไดบันทึกไววาตั้งแตวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ผูรับจางไมเขาทํางานโดยไมทราบสาเหตุ 
และปลัดเทศบาลไดทําความเห็นเสนอผูฟองคดีวาควรเรงรัดใหผูรับจางรีบปฏิบัติตามสัญญา  
แตผูฟองคดีไมไดสั่งการวาตองดําเนินการอยางไร ขออางของผูฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได  
พิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๕๗) 
 



 
 

 
ภาคผนวก 



 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๙๓/๒๕๕๕ ๑๔๒๒ 
อ.๒๓๔/๒๕๕๕ ๔๖๒ 
อ.๒๙๔/๒๕๕๕ ๑๐๖ 
อ.๒๙๖/๒๕๕๕ ๑๕๕๗ 
อ.๒๙๗/๒๕๕๕ ๗๘๗ 
อ.๒๙๙/๒๕๕๕ ๑๑๙๓ 
อ.๓๒๐/๒๕๕๕ ๑๓๗๓ 
อ.๓๒๒/๒๕๕๕ ๕๐๘ 
อ.๓๓๗/๒๕๕๕ ๘๒๑ 
อ.๓๔๑/๒๕๕๕ ๕๖๐ 
อ.๓๔๘/๒๕๕๕ ๑๑๕๙ 
อ.๓๕๒/๒๕๕๕ ๘๙๒ 
อ.๓๕๓/๒๕๕๕ ๗๔๑ 
อ.๓๕๔/๒๕๕๕ ๘๒๓ 
อ.๓๕๘/๒๕๕๕ ๕๘๘ 
อ.๓๖๓/๒๕๕๕ ๕๖๓ 
อ.๓๘๕/๒๕๕๕ ๑๐๕๙ 
อ.๓๘๖/๒๕๕๕ ๗๑๑ 
อ.๓๘๘/๒๕๕๕ ๗๑๓ 
อ.๓๙๐/๒๕๕๕ ๗๑๓ 

อ.๓๙๖-๓๙๗/๒๕๕๕ ๘๒๖ 
อ.๔๐๐/๒๕๕๕ ๔๖๗ 
อ.๔๐๑/๒๕๕๕ ๑๗๐๘ 
อ.๔๒๐/๒๕๕๕ ๔๘๙ 
อ.๔๒๔/๒๕๕๕ ๕๙๒ 
อ.๔๓๙/๒๕๕๕ ๘๒๙ 



 
 

๑๗๖๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๔๔๘/๒๕๕๕ ๑๖๔ 
อ.๔๕๗/๒๕๕๕ ๑๕๔๖ 
อ.๔๖๐/๒๕๕๕ ๑๑๐๘ 
อ.๔๖๖/๒๕๕๕ ๑๔๑๓ 
อ.๔๗๐/๒๕๕๕ ๗๑๓ 
อ.๔๗๒/๒๕๕๕ ๑๓๒๕ 
อ.๔๘๒/๒๕๕๕ ๘๙๔ 
อ.๔๘๔/๒๕๕๕ ๑๕๗๑ 
อ.๔๘๖/๒๕๕๕ ๗๖ 
อ.๔๙๓/๒๕๕๕ ๑๗๑๘ 
อ.๕๐๓/๒๕๕๕ ๑๐๕๙ 
อ.๕๑๒/๒๕๕๕ ๑๖๗ 
อ.๕๑๔/๒๕๕๕ ๑๔๓๙ 
อ.๕๑๗/๒๕๕๕ ๑๒๗๒ 
อ.๕๑๘/๒๕๕๕ ๑๕๕๗ 
อ.๕๑๙/๒๕๕๕ ๒๘๐ 
อ.๕๒๙/๒๕๕๕ ๕๑๙ 
อ.๕๓๐/๒๕๕๕ ๑๓๕๕ 
อ.๕๓๓/๒๕๕๕ ๑๔๐๓ 
อ.๕๓๙/๒๕๕๕ ๑๐๕๙ 
อ.๕๔๑/๒๕๕๕ ๗๑๓ 
อ.๕๔๒/๒๕๕๕ ๑๕๖๙ 
อ.๕๔๘/๒๕๕๕ ๑๒๖ 
อ.๕๔๙/๒๕๕๕ ๑๓๕๙ 
อ.๕๕๘/๒๕๕๕ ๗๐๓ 
อ.๕๖๖/๒๕๕๕ ๑๑๒๓ 
อ.๕๖๗/๒๕๕๕ ๑๖๗๑ 
อ.๕๘๑/๒๕๕๕ ๑๕๒๔ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๖๗ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๕๘๒/๒๕๕๕ ๗๑๓ 
อ.๕๘๕/๒๕๕๕ ๖๙๐ 
อ.๕๙๐/๒๕๕๕ ๑๖๗๙ 
อ.๕๙๒/๒๕๕๕ ๔๑๔ 
อ.๕๙๗/๒๕๕๕ ๕๒๓ 
อ.๕๙๙/๒๕๕๕ ๑๖๕๙ 
อ.๖๐๐/๒๕๕๕ ๑๖๓๑ 
อ.๖๐๔/๒๕๕๕ ๕๒๖ 
อ.๖๐๗/๒๕๕๕ ๑๒๗๗ 
อ.๖๐๙/๒๕๕๕ ๗๙๐ 
อ.๖๒๑/๒๕๕๕ ๘๙๖ 
อ.๖๒๒/๒๕๕๕ ๑๑๕๒ 
อ.๖๒๘/๒๕๕๕ ๗๒๐ 
อ.๖๒๙/๒๕๕๕ ๑๐๓๒ 
อ.๖๓๙/๒๕๕๕ ๑๒๔๔ 
อ.๖๔๒/๒๕๕๕ ๑๗๕๒ 
อ.๖๔๔/๒๕๕๕ ๗๑๓ 
อ.๖๔๙/๒๕๕๕ ๘๓๒ 
อ.๖๕๐/๒๕๕๕ ๑๖๒๖ 
อ.๖๕๒/๒๕๕๕ ๑๔๔ 
อ.๖๕๗/๒๕๕๕ ๔๙๒ 
อ.๖๖๐/๒๕๕๕ ๖๒๖ 
อ.๖๖๒/๒๕๕๕ ๖๐๐ 
อ.๖๖๖/๒๕๕๕ ๑๖๘๑ 
อ.๖๖๗/๒๕๕๕ ๑๖๗๔ 
อ.๖๗๘/๒๕๕๕ ๑๑๔๕ 
อ.๖๘๐/๒๕๕๕ ๑๔๗๒ 
อ.๖๘๒/๒๕๕๕ ๗๑๓ 



 
 

๑๗๖๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๖๘๘/๒๕๕๕ ๑๕๖๙ 
อ.๖๘๙/๒๕๕๕ ๑๔๑๖ 
อ.๖๙๑/๒๕๕๕ ๕๒๙ 
อ.๖๙๓/๒๕๕๕ ๖๓๓ 
อ.๖๙๕/๒๕๕๕ ๘๓๔ 
อ.๗๐๑/๒๕๕๕ ๑๔๙๕ 
อ.๗๐๓/๒๕๕๕ ๗๘๒ 
อ.๗๐๔/๒๕๕๕ ๑๐๕๙ 
อ.๗๑๑/๒๕๕๕ ๓๔ 
อ.๗๑๓/๒๕๕๕ ๘๐๕, ๙๕๗ 
อ.๗๒๑/๒๕๕๕ ๑๕๖๙ 
อ.๗๒๔/๒๕๕๕ ๑๖๙๗ 
อ.๗๒๘/๒๕๕๕ ๑๖๘๔ 
อ.๗๓๔/๒๕๕๕ ๑๓๙๑ 
อ.๗๔๐/๒๕๕๕ ๒๘๓ 
อ.๗๔๓/๒๕๕๕ ๖๕ 

อ.๗๔๖-๗๔๗/๒๕๕๕ ๑๓๐๖ 
อ.๗๔๘/๒๕๕๕ ๓๓๙ 
อ.๗๕๐/๒๕๕๕ ๑๓๑๗ 
อ.๗๖๐/๒๕๕๕ ๙๗๒, ๑๐๑๔ 
อ.๗๗๒/๒๕๕๕ ๒๗๑ 
อ.๗๗๓/๒๕๕๕ ๒๕๕ 
อ.๗๗๕/๒๕๕๕ ๑๖๕๓ 
อ.๗๗๘/๒๕๕๕ ๒๘๖ 
อ.๗๘๓/๒๕๕๕ ๘๙๗ 
อ.๗๘๔/๒๕๕๕ ๙๑๘, ๙๓๒ 
อ.๗๘๖/๒๕๕๕ ๑๓๖๔ 
อ.๗๙๕/๒๕๕๕ ๑๖๓๓ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๖๙ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๘๐๔/๒๕๕๕ ๔๔ 
อ.๘๐๕/๒๕๕๕ ๑๔๕๘ 
อ.๘๑๔/๒๕๕๕ ๑๗๐๓ 
อ.๘๑๘/๒๕๕๕ ๔๙๕ 
อ.๘๒๗/๒๕๕๕ ๔๙๘ 
อ.๘๒๙/๒๕๕๕ ๑๗๕๐ 
อ.๘๓๐/๒๕๕๕ ๑๗๒๕ 
อ.๘๓๑/๒๕๕๕ ๘๓๕ 
อ.๘๓๔/๒๕๕๕ ๑๖๓๑ 
อ.๘๔๔/๒๕๕๕ ๑๕๗ 
อ.๘๔๕/๒๕๕๕ ๗๔๙ 
อ.๘๕๔/๒๕๕๕ ๑๕๑๑ 
อ.๘๖๖/๒๕๕๕ ๑๔๑๙ 
อ.๘๖๗/๒๕๕๕ ๓๕๘ 

อ.๘๗๘-๘๗๙/๒๕๕๕ ๑๗๒๑ 
อ.๘๘๙/๒๕๕๕ ๑๗๓๑ 
อ.๘๙๗/๒๕๕๕ ๑๐๒๖ 
อ.๘๙๘/๒๕๕๕ ๑๓๓๘ 

อ.๘๙๙-๙๐๐/๒๕๕๕ ๗๑๗ 
อ.๙๐๒/๒๕๕๕ ๙๐๐ 
อ.๙๐๗/๒๕๕๕ ๑๐๕๙ 
อ.๙๐๘/๒๕๕๕ ๑๔๕๑ 
อ.๙๑๓/๒๕๕๕ ๗๑๓ 

อ.๙๑๙-๙๒๐/๒๕๕๕ ๑๔๘๒ 
อ.๙๒๒/๒๕๕๕ ๑๓๗๙ 
อ.๙๒๔/๒๕๕๕ ๑๐๔๖ 
อ.๙๒๖/๒๕๕๕ ๔๔๖ 
อ.๙๓๑/๒๕๕๕ ๖๒๙ 



 
 

๑๗๗๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๕
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๙๔๐/๒๕๕๕ ๙๘, ๓๗๒ 
อ.๙๔๕/๒๕๕๕ ๑๐๙ 
อ.๙๕๕/๒๕๕๕ ๑๔๕๓ 

 

 
ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
พ.ศ. ๒๕๕๖

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 
ฟ.๑๒๘/๒๕๕๖ ๖๕๙ 
อ.๑/๒๕๕๖ ๙๐๒ 
อ.๔/๒๕๕๖ ๑๕๔ 
อ.๕/๒๕๕๖ ๒๓๓ 
อ.๖/๒๕๕๖ ๓๖๘ 
อ.๗/๒๕๕๖ ๑๖๒๐ 
อ.๑๕/๒๕๕๖ ๕๐๑ 
อ.๑๖/๒๕๕๖ ๑๗๕๔ 
อ.๑๗/๒๕๕๖ ๑๕๙๙ 
อ.๒๐/๒๕๕๖ ๖๕๐ 
อ.๒๑/๒๕๕๖ ๔๖๙ 
อ.๓๒/๒๕๕๖ ๑๖๒๒ 
อ.๓๓/๒๕๕๖ ๔๘๐ 
อ.๓๙/๒๕๕๖ ๑๒๗๙ 
อ.๔๐/๒๕๕๖ ๑๖๖๗ 
อ.๔๒/๒๕๕๖ ๑๕๑๓ 
อ.๔๔/๒๕๕๖ ๑๑๒๕ 
อ.๕๕/๒๕๕๖ ๔๓๙ 
อ.๕๙/๒๕๕๖ ๔๓๙ 
อ.๖๐/๒๕๕๖ ๔๓๙ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๗๑ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๖๑/๒๕๕๖ ๑๐๕๙ 
อ.๖๒/๒๕๕๖ ๑๐๕๖ 
อ.๖๔/๒๕๕๖ ๘๓๙ 
อ.๖๕/๒๕๕๖ ๑๗๑๔ 
อ.๖๖/๒๕๕๖ ๑๗๐๕ 
อ.๗๓/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๗๔/๒๕๕๖ ๗๒ 
อ.๗๕/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๗๖/๒๕๕๖ ๑๖๐ 
อ.๗๗/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๗๘/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๗๙/๒๕๕๖ ๑๒๓๓ 
อ.๘๗/๒๕๕๖ ๑๖๓๑ 
อ.๘๙/๒๕๕๖ ๑๔๘๙ 
อ.๙๓/๒๕๕๖ ๑๐๕๙ 
อ.๙๕/๒๕๕๖ ๑๗๓๖ 
อ.๙๘/๒๕๕๖ ๓๘๓ 
อ.๑๐๐/๒๕๕๖ ๑๑๑๔ 
อ.๑๐๒/๒๕๕๖ ๑๒๕๑ 
อ.๑๐๔/๒๕๕๖ ๑๔๒๒ 
อ.๑๐๗/๒๕๕๖ ๑๖๙๐ 
อ.๑๐๘/๒๕๕๖ ๑๖๔๕ 
อ.๑๑๑/๒๕๕๖ ๔๓๙ 
อ.๑๑๔/๒๕๕๖ ๑๐๕๙ 
อ.๑๑๕/๒๕๕๖ ๑๑๕๖ 
อ.๑๒๐/๒๕๕๖ ๒๔๒ 
อ.๑๕๐/๒๕๕๖ ๑๖๐๗ 
อ.๑๖๓/๒๕๕๖ ๙๖๖ 



 
 

๑๗๗๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๑๗๙/๒๕๕๖ ๑๑๔๗ 
อ.๑๘๑/๒๕๕๖ ๑๔๐๗ 
อ.๑๘๕/๒๕๕๖ ๘๔๒ 
อ.๑๘๙/๒๕๕๖ ๕๔๗ 
อ.๑๙๑/๒๕๕๖ ๑๕๔๙ 
อ.๑๙๒/๒๕๕๖ ๙๕๐, ๙๕๕ 
อ.๑๙๓/๒๕๕๖ ๔๗๓ 
อ.๑๙๔/๒๕๕๖ ๑๐๕๓ 
อ.๑๙๙/๒๕๕๖ ๑๕๙๕ 
อ.๒๐๙/๒๕๕๖ ๕๑๐ 
อ.๒๑๖/๒๕๕๖ ๖๐๒ 
อ.๒๑๙/๒๕๕๖ ๗๙๓ 

อ.๒๒๐-๒๒๓/๒๕๕๖ ๘๔๗ 
อ.๒๒๗/๒๕๕๖ ๑๗๑๒ 
อ.๒๓๐/๒๕๕๖ ๒๔๖ 
อ.๒๓๗/๒๕๕๖ ๕๓๔ 
อ.๒๓๙/๒๕๕๖ ๓๗, ๗๒๕ 
อ.๒๔๕/๒๕๕๖ ๕๓๘ 
อ.๒๔๗/๒๕๕๖ ๑๓๘๙ 
อ.๒๔๘/๒๕๕๖ ๘๔๔ 
อ.๒๕๑/๒๕๕๖ ๙๒๙ 
อ.๒๕๓/๒๕๕๖ ๕๐๓ 
อ.๒๕๔/๒๕๕๖ ๕๔๒ 
อ.๒๖๐/๒๕๕๖ ๗๒๗ 
อ.๒๖๓/๒๕๕๖ ๑๓๕๒ 
อ.๒๖๗/๒๕๕๖ ๑๓๔๑ 
อ.๒๗๑/๒๕๕๖ ๔๔๔ 
อ.๒๗๓/๒๕๕๖ ๑๑๓๔ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๗๓ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๒๗๖/๒๕๕๖ ๑๒๘๕, ๑๓๐๐ 
อ.๒๗๗/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๒๗๘/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๒๗๙/๒๕๕๖ ๖๙๕ 
อ.๒๘๓/๒๕๕๖ ๓๖๑ 
อ.๒๘๔/๒๕๕๖ ๕๔ 
อ.๒๘๕/๒๕๕๖ ๒๖๘ 
อ.๒๙๑/๒๕๕๖ ๑๐๗๘ 
อ.๒๙๓/๒๕๕๖ ๑๘๘ 
อ.๒๙๔/๒๕๕๖ ๑๐๙๗ 
อ.๓๐๒/๒๕๕๖ ๑๔๖๔ 
อ.๓๐๕/๒๕๕๖ ๑๐๕๙ 
อ.๓๐๙/๒๕๕๖ ๑๗๐ 
อ.๓๑๐/๒๕๕๖ ๑๗๗ 
อ.๓๑๒/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๓๑๗/๒๕๕๖ ๙๐๔ 
อ.๓๒๒/๒๕๕๖ ๑๑๙๙ 
อ.๓๒๖/๒๕๕๖ ๑๑๓๑ 
อ.๓๓๕/๒๕๕๖ ๗๐๗ 
อ.๓๓๖/๒๕๕๖ ๑๐๐๘, ๑๐๐๙, ๑๐๑๒ 
อ.๓๓๙/๒๕๕๖ ๕๗๖ 
อ.๓๔๑/๒๕๕๖ ๘๔๘ 
อ.๓๔๔/๒๕๕๖ ๑๐๘๑ 
อ.๓๗๓/๒๕๕๖ ๒๙๗ 
อ.๓๗๔/๒๕๕๖ ๑๔๗๙ 
อ.๓๗๖/๒๕๕๖ ๑๔๘๗ 
อ.๓๗๗/๒๕๕๖ ๑๓๗๙ 
อ.๓๗๙/๒๕๕๖ ๑๔๕๕ 



 
 

๑๗๗๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๓๘๓/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๓๘๙/๒๕๕๖ ๖๔๔ 
อ.๓๙๑/๒๕๕๖ ๘๕๑ 
อ.๓๙๒/๒๕๕๖ ๑๕๖๙ 
อ.๓๙๓/๒๕๕๖ ๑๑๒ 
อ.๓๙๖/๒๕๕๖ ๑๐๖๙ 
อ.๓๙๙/๒๕๕๖ ๑๗๓๔ 
อ.๔๐๓/๒๕๕๖ ๑๔๓๗ 
อ.๔๒๐/๒๕๕๖ ๑๘, ๑๓๘๔ 
อ.๔๒๒/๒๕๕๖ ๑๐๕๙ 
อ.๔๒๖/๒๕๕๖ ๕๑๔ 
อ.๔๓๐/๒๕๕๖ ๑๐๑๘ 
อ.๔๓๒/๒๕๕๖ ๙๑๘ 
อ.๔๓๔/๒๕๕๖ ๘๕๓ 
อ.๔๓๖/๒๕๕๖ ๕๗๒ 
อ.๔๓๗/๒๕๕๖ ๖๗๒ 
อ.๔๓๘/๒๕๕๖ ๑๐๖๙ 
อ.๔๓๙/๒๕๕๖ ๑๖๖๓ 
อ.๔๔๒/๒๕๕๖ ๙๗๕, ๑๐๑๒ 
อ.๔๔๓/๒๕๕๖ ๑๙๐ 
อ.๔๔๔/๒๕๕๖ ๑๓๐ 
อ.๔๔๖/๒๕๕๖ ๓๕๑ 
อ.๔๔๗/๒๕๕๖ ๓๑๕ 
อ.๔๔๘/๒๕๕๖ ๔๓๙ 
อ.๔๕๑/๒๕๕๖ ๒๖๐ 
อ.๔๕๗/๒๕๕๖ ๖๘๘ 
อ.๔๕๘/๒๕๕๖ ๑๕๕๓ 
อ.๔๖๐/๒๕๕๖ ๔๓๐ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๗๕ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๔๖๒/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๔๖๓/๒๕๕๖ ๑๕๓๗ 
อ.๔๖๕/๒๕๕๖ ๑๒๓๑ 
อ.๔๖๗/๒๕๕๖ ๑๔๒๒ 
อ.๔๖๘/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๔๗๕/๒๕๕๖ ๑๓๓ 
อ.๔๗๖/๒๕๕๖ ๑๓๖ 
อ.๔๗๘/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๔๗๙/๒๕๕๖ ๕ 
อ.๔๘๒/๒๕๕๖ ๑๔๔๑ 
อ.๔๘๗/๒๕๕๖ ๓๐๙ 
อ.๔๙๐/๒๕๕๖ ๘๕๗ 
อ.๔๙๗/๒๕๕๖ ๒๗๕ 
อ.๔๙๘/๒๕๕๖ ๑๒๑๔ 
อ.๔๙๙/๒๕๕๖ ๑๕๐๑ 
อ.๕๐๐/๒๕๕๖ ๑๔๒๙ 
อ.๕๐๔/๒๕๕๖ ๑๕๘๔ 
อ.๕๐๕/๒๕๕๖ ๘๖๐ 
อ.๕๐๘/๒๕๕๖ ๑๑๕๖ 
อ.๕๑๐/๒๕๕๖ ๑๔๙๘ 

อ.๕๑๑-๕๑๒/๒๕๕๖ (ประชมุใหญ) ๓๙๐ 
อ.๕๑๓/๒๕๕๖ ๑๑๑๐ 
อ.๕๑๖/๒๕๕๖ ๑๔๖๙ 
อ.๕๑๗/๒๕๕๖ ๑๔๖๑ 

อ.๕๑๘-๕๑๙/๒๕๕๖ ๑๐๔๑ 
อ.๕๒๕/๒๕๕๖ ๑๑๕๖ 
อ.๕๒๖/๒๕๕๖ ๑๕๗๑ 
อ.๕๒๗/๒๕๕๖ ๑๒๐๘ 



 
 

๑๗๗๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๕๒๘/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๕๓๔/๒๕๕๖ ๑๑๘๒ 
อ.๕๓๕/๒๕๕๖ ๑๓๘ 
อ.๕๓๘/๒๕๕๖ ๑๘, ๑๓๘๔ 
อ.๕๔๐/๒๕๕๖ ๘๖๓ 
อ.๕๔๒/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๕๔๓/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๕๔๗/๒๕๕๖ ๙๓๕ 
อ.๕๕๓/๒๕๕๖ ๑๗๐๐ 
อ.๕๕๙/๒๕๕๖ ๑๒๔๖ 
อ.๕๖๑/๒๕๕๖ ๑๕๕๗ 
อ.๕๖๓/๒๕๕๖ ๘๖๕ 
อ.๕๗๐/๒๕๕๖ ๔๓๓ 

อ.๕๗๑-๕๗๒/๒๕๕๖ ๑๑๔๙ 
อ.๕๗๓/๒๕๕๖ ๘๖๙ 
อ.๕๗๕/๒๕๕๖ ๘๗๒ 
อ.๕๘๐/๒๕๕๖ ๑๐๙๐ 
อ.๕๘๓/๒๕๕๖ ๑๖๙๔ 
อ.๕๘๖/๒๕๕๖ ๑๒๔๘ 
อ.๕๙๖/๒๕๕๖ ๑๐๕๐ 
อ.๕๙๗/๒๕๕๖ ๙๗๙, ๑๐๒๙ 
อ.๕๙๙/๒๕๕๖ ๔๙๕ 
อ.๖๐๐/๒๕๕๖ ๘๗๔ 
อ.๖๐๙/๒๕๕๖ ๑๓๖๘  
อ.๖๑๕/๒๕๕๖ ๑๐๙๙ 
อ.๖๑๙/๒๕๕๖ ๗๘๔ 

อ.๖๒๑-๖๒๒/๒๕๕๖ ๘๐๘, ๙๔๖ 
อ.๖๒๓-๖๒๔/๒๕๕๖ ๑๖๕๖ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๗๗ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๖๒๖/๒๕๕๖ ๑๗๕๗ 
อ.๖๓๐/๒๕๕๖ ๒๖๔ 
อ.๖๓๖/๒๕๕๖ ๙๖๑ 
อ.๖๔๐/๒๕๕๖ ๑๓๒๐ 
อ.๖๔๑/๒๕๕๖ ๕๐๖ 
อ.๖๔๒/๒๕๕๖ ๔๖๐ 
อ.๖๔๘/๒๕๕๖ ๑๐๖๘ 
อ.๖๔๙/๒๕๕๖ ๑๓๘๗ 
อ.๖๕๖/๒๕๕๖ ๗๕๒ 
อ.๖๕๘/๒๕๕๖ ๔๒๗ 
อ.๖๖๐/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๖๖๔/๒๕๕๖ ๑๖๓๗ 
อ.๖๗๑/๒๕๕๖ ๕๘๑ 
อ.๖๗๔/๒๕๕๖ ๖๖๔ 

อ.๖๗๖-๖๗๗/๒๕๕๖ ๕๕๑ 
อ.๖๘๔/๒๕๕๖ ๑๒๑๙ 

อ.๖๘๖-๖๙๐/๒๕๕๖ ๙๐๗ 
อ.๖๙๗/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๗๐๔/๒๕๕๖ ๘๗๕ 
อ.๗๐๗/๒๕๕๖ ๑๒๑๑ 
อ.๗๐๘/๒๕๕๖ ๙๘๒ 
อ.๗๑๒/๒๕๕๖ ๑๖๔๗ 
อ.๗๒๔/๒๕๕๖ ๙๐๙ 
อ.๗๒๕/๒๕๕๖ ๙๑๐ 
อ.๗๓๕/๒๕๕๖ ๘๑๕ 
อ.๗๔๐/๒๕๕๖ ๕๕๔ 
อ.๗๖๑/๒๕๕๖ ๘๗๗ 
อ.๗๖๓/๒๕๕๖ ๑๐๒๒ 



 
 

๑๗๗๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๗๖๔/๒๕๕๖ ๔๐, ๓๔๔ 
อ.๗๗๒/๒๕๕๖ ๙๒๐ 
อ.๗๘๖/๒๕๕๖ ๓๑๕ 
อ.๗๙๙/๒๕๕๖ ๑๔๐๕ 
อ.๘๐๐/๒๕๕๖ ๙๘๗, ๑๐๑๓, ๑๐๔๑ 
อ.๘๐๔/๒๕๕๖ ๑๖๕๐ 
อ.๘๐๕/๒๕๕๖ ๑๕๑๗ 
อ.๘๑๐/๒๕๕๖ ๑๑๒๘ 
อ.๘๑๑/๒๕๕๖ ๑๕๘๑ 
อ.๘๑๓/๒๕๕๖ ๖๑๙ 
อ.๘๑๖/๒๕๕๖ ๑๖๘๗ 
อ.๘๑๘/๒๕๕๖ ๙๙๒, ๑๐๐๘, ๑๐๑๓, ๑๐๒๒ 
อ.๘๑๙/๒๕๕๖ ๑๒๖๙ 
อ.๘๒๐/๒๕๕๖ ๒๓๗ 
อ.๘๒๑/๒๕๕๖ ๕๐ 
อ.๘๒๒/๒๕๕๖ ๘๗๙ 

อ.๘๒๓/๒๕๕๖ (ประชุมใหญ) ๙๓๕ 
อ.๘๓๑/๒๕๕๖ ๘๑๙ 
อ.๘๔๐/๒๕๕๖ ๑๕๗๖ 
อ.๘๔๑/๒๕๕๖ ๗๑๖, ๑๕๐๓ 
อ.๘๔๒/๒๕๕๖ ๑๔๑๐ 
อ.๘๔๕/๒๕๕๖ ๑๒๓๕ 
อ.๘๔๖/๒๕๕๖ ๘๘๒ 
อ.๘๕๐/๒๕๕๖ ๙๕๐ 
อ.๘๖๔/๒๕๕๖ ๙๑๔ 
อ.๘๖๗/๒๕๕๖ ๑๒๐๓, ๑๒๐๙ 
อ.๘๗๒/๒๕๕๖ ๑๓๗๙ 
อ.๘๘๐/๒๕๕๖ ๑๒๕๙ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๗๙ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๘๘๖/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๘๙๒-๘๙๔/๒๕๕๖ ๑๔๒๒ 

อ.๙๐๐/๒๕๕๖ ๑๑๓๖ 
อ.๙๐๔/๒๕๕๖ ๓๖๕ 
อ.๙๐๕/๒๕๕๖ ๑๑๑๘ 
อ.๙๐๗/๒๕๕๖ ๑๑๕๒ 
อ.๙๑๐/๒๕๕๖ ๕๙๕ 
อ.๙๑๒/๒๕๕๖ ๑๕๓๔ 
อ.๙๑๕/๒๕๕๖ ๑๐๒๙ 
อ.๙๑๙/๒๕๕๖ ๘๗ 
อ.๙๒๒/๒๕๕๖ ๑๔๐ 
อ.๙๒๗/๒๕๕๖ ๖๐๙ 
อ.๙๒๙/๒๕๕๖ ๔๒๒ 
อ.๙๓๓/๒๕๕๖ ๖๙๗ 
อ.๙๓๘/๒๕๕๖ ๑๐๔๑ 
อ.๙๔๐/๒๕๕๖ ๗๑๓ 
อ.๙๔๕/๒๕๕๖ ๑๕๐๘ 
อ.๙๔๗/๒๕๕๖ ๖๙๕ 
อ.๙๕๓/๒๕๕๖ ๑๑๕๖ 
อ.๙๕๔/๒๕๕๖ ๑๑๕๖ 
อ.๙๕๘/๒๕๕๖ ๓๐๔ 
อ.๙๖๓/๒๕๕๖ ๔๕๖ 
อ.๙๖๔/๒๕๕๖ ๖๑๒ 
อ.๙๖๕/๒๕๕๖ ๑๐๘๖ 
อ.๙๗๒/๒๕๕๖ ๑๔๔๔ 
อ.๙๘๑/๒๕๕๖ ๑๓๙๓ 
อ.๙๘๗/๒๕๕๖ ๗๐๙ 
อส.๒/๒๕๕๖ ๓๔๙ 

 



 
 

๑๗๘๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๒๖/๒๕๕๗ ๑๓๓๑ 
ฟ.๓๐/๒๕๕๗ ๑๓๓๑ 
อ.๒/๒๕๕๗ ๑๒๒๒ 
อ.๔/๒๕๕๗ ๗๙๖ 
อ.๙/๒๕๕๗ ๑๓๙๘ 
อ.๑๐/๒๕๕๗ ๓๙๔ 

อ.๑๑-๑๔/๒๕๕๗ ๕๙, ๔๓๗ 
อ.๑๘/๒๕๕๗ ๑๓๐๓ 
อ.๒๓/๒๕๕๗ ๑๒๔๑ 
อ.๒๖/๒๕๕๗ ๙๓๕ 
อ.๒๗/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๒๙/๒๕๕๗ ๔๓๗ 
อ.๓๐/๒๕๕๗ ๑๒๕๕ 
อ.๔๔/๒๕๕๗ ๑๒๖๒ 
อ.๔๖/๒๕๕๗ ๓๓๒ 
อ.๔๘/๒๕๕๗ ๑๒๒๔ 
อ.๕๔/๒๕๕๗ ๑๔๒๗ 
อ.๕๕/๒๕๕๗ ๙๒๗ 
อ.๕๙/๒๕๕๗ ๑๑๑๓ 
อ.๖๑/๒๕๕๗ ๒๕๓ 
อ.๘๙/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๙๑/๒๕๕๗ ๑๒๐๖ 
อ.๙๓/๒๕๕๗ ๑๒๑๖ 
อ.๙๖/๒๕๕๗ ๑๖๔๑ 
อ.๙๘/๒๕๕๗ ๑๕๖๖ 
อ.๑๐๑/๒๕๕๗ ๑๕๖๑ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๘๑ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๑๑๓/๒๕๕๗ ๑๐๑๑ 
อ.๑๒๑/๒๕๕๗ ๔๘๕ 
อ.๑๒๒/๒๕๕๗ ๑๑๐๓ 
อ.๑๒๕/๒๕๕๗ ๙๓๗ 
อ.๑๒๖/๒๕๕๗ ๘๐๑ 
อ.๑๓๑/๒๕๕๗ ๑๗๔๔ 
อ.๑๔๓/๒๕๕๗ ๖๖๘ 
อ.๑๔๙/๒๕๕๗ ๑๓, ๖๗๕ 
อ.๑๕๕/๒๕๕๗ ๑๓๓๔, ๑๗๖๒ 
อ.๑๕๖/๒๕๕๗ ๑๗๓๑ 
อ.๑๖๑/๒๕๕๗ ๓๑๒ 
อ.๑๖๕/๒๕๕๗ ๑๕๔๒ 
อ.๑๖๖/๒๕๕๗ ๑๒๕๗ 
อ.๑๗๔/๒๕๕๗ ๑๐๖๕ 
อ.๑๘๒/๒๕๕๗ ๖๗๙ 
อ.๑๘๓/๒๕๕๗ ๗๖๐ 
อ.๑๘๗/๒๕๕๗ ๒๓๙ 
อ.๑๘๘/๒๕๕๗ ๓๒๓ 
อ.๑๙๖/๒๕๕๗ ๑๔๖ 
อ.๑๙๙/๒๕๕๗ ๒๙๕ 
อ.๒๐๒/๒๕๕๗ ๑๑๔ 
อ.๒๐๓/๒๕๕๗ ๑๑๘๖, ๑๑๔๐ 
อ.๒๐๙/๒๕๕๗ ๑๑๖๒ 
อ.๒๑๐/๒๕๕๗ ๕๘๕ 
อ.๒๑๔/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๒๑๕/๒๕๕๗ ๒๑๖ 
อ.๒๑๙/๒๕๕๗ ๑๐๗๘, ๑๔๓๗ 
อ.๒๒๒/๒๕๕๗ ๕๖๙ 



 
 

๑๗๘๒   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๒๒๗/๒๕๕๗ ๑๙๕ 
อ.๒๓๑/๒๕๕๗ ๓๔๗ 
อ.๒๓๒/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๒๓๓/๒๕๕๗ ๖๘๖ 
อ.๒๔๖/๒๕๕๗ ๒๒๕ 
อ.๒๖๕/๒๕๕๗ ๙๓๗ 
อ.๒๗๒/๒๕๕๗ ๑๐๓๖ 
อ.๒๗๔/๒๕๕๗ ๑๑๗ 
อ.๒๘๑/๒๕๕๗ ๘๑๙ 
อ.๒๘๓/๒๕๕๗ ๑๘, ๑๓๘๔ 
อ.๒๙๒/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๒๙๓/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๒๙๔/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๒๙๙/๒๕๕๗ ๑๙๗ 
อ.๓๐๑/๒๕๕๗ ๖๑๔ 

อ.๓๑๒-๓๑๔/๒๕๕๗ ๙๑๖ 
อ.๓๒๑/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๓๒๔/๒๕๕๗ ๑๒๗๕ 
อ.๓๒๕/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๓๒๖/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๓๒๗/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๓๒๙/๒๕๕๗ ๑๔๐๒ 
อ.๓๓๐/๒๕๕๗ ๑๒๓๘ 
อ.๓๓๑/๒๕๕๗ ๙๔๔ 
อ.๓๓๓/๒๕๕๗ ๑๒๒๖ 
อ.๓๔๓/๒๕๕๗ ๔๑๙ 
อ.๓๖๔/๒๕๕๗ ๑๖๑๐ 
อ.๓๘๒/๒๕๕๗ ๗๑๓ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๘๓ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๓๘๔/๒๕๕๗ ๑๐๒ 
อ.๓๘๕/๒๕๕๗ ๑๕๑๗ 
อ.๓๘๖/๒๕๕๗ ๓๗๘ 
อ.๓๘๗/๒๕๕๗ ๑๕๐๖ 
อ.๓๘๘/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๓๙๐/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๓๙๔/๒๕๕๗ ๕๕๗ 
อ.๓๙๖/๒๕๕๗ ๑๕๙๐ 
อ.๔๐๐/๒๕๕๗ ๖๓๗ 
อ.๔๑๐/๒๕๕๗ ๙๓๙ 
อ.๔๑๓/๒๕๕๗ ๑๐๙๕ 
อ.๔๑๙/๒๕๕๗ ๑๑๒๐ 
อ.๔๒๒/๒๕๕๗ ๑๐๔๔ 
อ.๔๒๔/๒๕๕๗ ๑๔๔๘ 
อ.๔๓๒/๒๕๕๗ ๒๘๙ 
อ.๔๓๙/๒๕๕๗ ๑๕๘๗ 
อ.๔๔๑/๒๕๕๗ ๓๙๗ 
อ.๔๔๕/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๔๔๗/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๔๔๘/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๔๕๐/๒๕๕๗ ๔๐๒ 
อ.๔๕๓/๒๕๕๗ ๑๔๗๕ 
อ.๔๕๖/๒๕๕๗ ๖๒๓ 
อ.๔๕๗/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๔๖๓/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๔๗๒/๒๕๕๗ ๓๐ 
อ.๔๗๘/๒๕๕๗ ๑๒๘๘ 
อ.๔๘๑/๒๕๕๗ ๑๖๑๖ 



 
 

๑๗๘๔   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๔๘๕/๒๕๕๗ ๖๗๐ 
อ.๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ ๑๒๘๘, ๑๓๑๓ 

อ.๔๙๒/๒๕๕๗ ๑๒๘๑ 
อ.๔๙๕/๒๕๕๗ ๑๒๖๖ 
อ.๕๐๒/๒๕๕๗ ๑๔๗๖ 
อ.๕๐๘/๒๕๕๗ ๔๒๔ 
อ.๕๑๐/๒๕๕๗ ๙๔๒ 
อ.๕๑๑/๒๕๕๗ ๑๐๗๓ 
อ.๕๑๔/๒๕๕๗ ๑๕๗๙ 
อ.๕๑๖/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๑๗/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๑๙/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๒๑/๒๕๕๗ ๖๔๑ 
อ.๕๒๓/๒๕๕๗ ๘๘๕ 
อ.๕๒๙/๒๕๕๗ ๑๑๘๙ 
อ.๕๓๐/๒๕๕๗ ๓๘๖ 
อ.๕๓๒/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๓๓/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๓๔/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๓๕/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๓๘/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๕๔/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๕๖/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๕๘/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๕๙/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๖๐/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๖๑/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๕๖๒/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๘๕ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๕๖๔/๒๕๕๗ ๖๔๘ 
อ.๕๖๙/๒๕๕๗ ๔๗๖ 
อ.๕๘๐/๒๕๕๗ ๒๐๐ 
อ.๕๘๒/๒๕๕๗ ๓๑๙ 
อ.๕๘๕/๒๕๕๗ ๙๓๗ 

อ.๕๙๙-๖๐๐/๒๕๕๗ ๑๘๐ 
อ.๖๐๗/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๖๑๑/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๖๑๒/๒๕๕๗ ๒๐๗ 
อ.๖๑๓/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๖๑๔/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๖๑๕/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๖๑๖/๒๕๕๗ ๗๑๓, ๑๐๖๒ 
อ.๖๑๙/๒๕๕๗ ๗๓๐ 
อ.๖๒๒/๒๕๕๗ ๑๓๗๖ 
อ.๖๒๖/๒๕๕๗ ๘๑๑ 
อ.๖๒๙/๒๕๕๗ ๓๒๘ 
อ.๖๓๓/๒๕๕๗ ๗๐๐ 
อ.๖๔๒/๒๕๕๗ ๗๔๓ 
อ.๖๔๖/๒๕๕๗ ๙๒๒ 
อ.๖๕๐/๒๕๕๗ ๑๕๒๙ 
อ.๖๕๔/๒๕๕๗ ๗๓๒ 
อ.๖๕๕/๒๕๕๗ ๓๗๕ 
อ.๖๖๘/๒๕๕๗ ๑๑๐๕ 
อ.๖๗๔/๒๕๕๗ ๙๑๐ 
อ.๖๗๖/๒๕๕๗ ๑๗๔๐ 
อ.๖๗๗/๒๕๕๗ ๑๗๑๖ 
อ.๖๘๑/๒๕๕๗ ๖๗๗ 



 
 

๑๗๘๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๖๘๕/๒๕๕๗ ๗๗๔ 
อ.๖๘๙/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๖๙๒/๒๕๕๗ ๑๘, ๑๓๘๔ 
อ.๖๙๓/๒๕๕๗ ๔๐๙ 
อ.๖๙๖/๒๕๕๗ ๒๐๔ 
อ.๗๐๔/๒๕๕๗ ๙๐๙ 
อ.๗๑๒/๒๕๕๗ ๑๐๖๒ 
อ.๗๑๖/๒๕๕๗ ๔๐๕ 
อ.๗๒๑/๒๕๕๗ ๙๑๐ 

อ.๗๓๐-๗๔๘/๒๕๕๗ ๙๔ 
อ.๗๔๙-๗๖๔/๒๕๕๗ ๘๓ 

อ.๗๗๑/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๗๘๑/๒๕๕๗ ๑๓๙๕ 
อ.๘๐๐/๒๕๕๗ ๙๒๔ 
อ.๘๐๓/๒๕๕๗ ๔๑๑ 
อ.๘๑๘/๒๕๕๗ ๙๑๐ 
อ.๘๔๓/๒๕๕๗ ๘๘๗ 
อ.๘๕๓/๒๕๕๗ ๗๑๓ 
อ.๘๗๒/๒๕๕๗ ๙๕๒, ๙๕๕ 
อ.๘๗๖/๒๕๕๗ ๑๐๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๘๗ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ฟ.๑๑/๒๕๕๘ ๒๖, ๓๓๖ 
ฟ.๑๒/๒๕๕๘ ๙ 
ฟ.๑๓/๒๕๕๘ ๙ 
อ.๖/๒๕๕๘ ๔๕๐ 
อ.๑๗/๒๕๕๘ ๗๗๗ 
อ.๒๐/๒๕๕๘ ๗๕๗ 
อ.๓๔/๒๕๕๘ ๘๑๓ 
อ.๓๘/๒๕๕๘ ๗๗๑ 
อ.๔๐/๒๕๕๘ ๑๔๒๕ 
อ.๔๑/๒๕๕๘ ๙๓๕ 
อ.๔๒/๒๕๕๘ ๑๑๔๒ 
อ.๕๕/๒๕๕๘ ๑๐๖๒ 
อ.๖๙/๒๕๕๘ ๖๙ 
อ.๗๑/๒๕๕๘ ๗๓๘ 
อ.๙๒/๒๕๕๘ ๑๕๑ 
อ.๑๐๕/๒๕๕๘ ๗๖๗ 
อ.๑๓๕/๒๕๕๘ ๑๘๒ 
อ.๑๓๗/๒๕๕๘ ๗๖๗ 
อ.๑๓๘/๒๕๕๘ ๗๖๗ 
อ.๑๓๙/๒๕๕๘ ๗๖๗ 
อ.๑๔๓/๒๕๕๘ ๗๔๖, ๑๓๗๑ 
อ.๑๔๖/๒๕๕๘ ๗๑๓ 
อ.๑๕๗/๒๕๕๘ ๘๑๙ 
อ.๑๕๘/๒๕๕๘ ๘๔๒, ๙๔๘ 
อ.๑๕๙/๒๕๕๘ ๘๑๕ 
อ.๑๖๐/๒๕๕๘ ๑๐๔๑ 



 
 

๑๗๘๘   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๑๗๓/๒๕๕๘ ๙๙๕, ๑๐๒๒ 
อ.๑๗๕/๒๕๕๘ ๑๘๖ 
อ.๑๘๐/๒๕๕๘ ๑๕๖๙ 
อ.๑๘๙/๒๕๕๘ ๑๖๐๒ 
อ.๒๐๕/๒๕๕๘ ๑๕๕๗ 
อ.๒๑๔/๒๕๕๘ ๗๓๙ 
อ.๒๑๘/๒๕๕๘ ๙๙๙, ๑๐๑๓ 
อ.๒๑๙/๒๕๕๘ ๖๘๓ 
อ.๒๒๓/๒๕๕๘ ๗๗๙ 
อ.๒๓๓/๒๕๕๘ ๑๗๕ 
อ.๒๖๒/๒๕๕๘ ๗๑๓ 
อ.๓๐๓/๒๕๕๘ ๑๖๑๔ 
อ.๓๐๕/๒๕๕๘ ๑๑๘๐ 
อ.๓๓๐/๒๕๕๘ ๒๒๙ 
อ.๓๓๓/๒๕๕๘ ๘๙๐ 
อ.๓๖๔/๒๕๕๘ ๒๙๒ 
อ.๓๖๘/๒๕๕๘ ๗๑๓ 
อ.๓๖๙/๒๕๕๘ ๗๑๓ 
อ.๓๗๗/๒๕๕๘ ๑๑๙๗ 
อ.๓๗๙/๒๕๕๘ ๑๒๑ 
อ.๔๐๒/๒๕๕๘ ๑๕๕๗ 
อ.๔๑๑/๒๕๕๘ ๑๐๕๖ 
อ.๔๑๘/๒๕๕๘ ๙๓๕ 
อ.๔๒๒/๒๕๕๘ ๑๐๓๙ 
อ.๔๔๐/๒๕๕๘ ๑๐๖๒ 
อ.๔๔๒/๒๕๕๘ ๑๘, ๑๓๘๔ 
อ.๔๗๘/๒๕๕๘ ๙๖๘ 
อ.๕๓๓/๒๕๕๘ ๑๐๖๒ 



 
 

แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๘๙ 

                          

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

พ.ศ. ๒๕๕๘
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

อ.๕๓๘/๒๕๕๘ ๒๒, ๒๒๑, ๑๑๗๗ 
อ.๕๓๙/๒๕๕๘ ๑๐๖๒ 
อ.๕๗๖/๒๕๕๘ ๑๐๕๓ 
อ.๕๗๗/๒๕๕๘ ๑๐๕๖ 
อ.๕๘๙/๒๕๕๘ ๗๑๓ 
อ.๕๙๒/๒๕๕๘ ๗๑๓ 
อ.๕๙๓/๒๕๕๘ ๗๑๓ 
อ.๖๐๖/๒๕๕๘ ๑๐๐๓, ๑๐๐๙, ๑๐๓๒ 
อ.๖๐๘/๒๕๕๘ ๑๗๔๗ 
อ.๖๙๕/๒๕๕๘ ๗๑๓ 
อ.๖๙๗/๒๕๕๘ ๑๑๗๒ 
อ.๗๐๖/๒๕๕๘ ๗๒๒ 
อ.๘๒๑/๒๕๕๘ ๑๕๒๒ 
อ.๘๒๙/๒๕๕๘ ๗๑๓ 
อ.๙๖๖/๒๕๕๘ ๙๓๕ 
อส.๑/๒๕๕๘ ๓๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๙๐   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 

 

 ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

ดัชนีคําสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๗
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ หนา 

ค.๔/๒๕๕๗ ๑๒๙๒ 
ค.๕/๒๕๕๗ ๑๒๙๖ 
ค.๖/๒๕๕๗ ๑๒๙๖ 

 











                                                                                                          
 
                                                                                                        

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

คณะผูจัดทํา 
 

ผูจัดทํา 
นายปยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
  ปฏิบัติหนาที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด 
นายไพบูลย เสียงกอง ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด 
นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
นายประสิทธิ์ศักด์ิ มีลาภ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
นายไชยเดช ตันติเวสส รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธาน ี  
นายอนุพงศ สุขเกษม ตลุาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
  ประจําศาลปกครองสูงสุด 
นายสุเมธ เดียวอิศเรศ ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
  ประจําศาลปกครองสูงสุด 
นายไพโรจน มินเด็น ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน  
  ประจําศาลปกครองสูงสุด  
นายรังสิกร อุปพงศ ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง 
นายวชิระ ชอบแตง ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองกลาง 
นายประเวศ รักษพล ตุลาการศาลปกครองสงขลา 
นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช 
นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายวินัย รุงรักสกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายวิรัช รวมพงษพัฒนะ  ตุลาการศาลปกครองกลาง 
นายไกรรัช เงยวิจิตร รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 
  รักษาการในตําแหนงเลขาธิการ 
  สํานักงานศาลปกครอง   
นายเสิน ครองระวะ ผูเชี่ยวชาญดานคดีปกครอง รักษาการในตําแหนง
  ผูอํานวยการสํานักประธานศาลปกครองสูงสุด 
นายยงยุทธ อนุกูล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและวิชาการ 
 
 



 
 
๑๗๙๖   แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง    
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น 

ผูรวบรวมขอมูล 
ภาค ๑ ภาคทั่วไป 
นายมาโนช นามเดช นางสาวบุญญาดา พัฒนะบํารุงรส 
นางสาวอัญชลี นักบริตน นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน 
นายสฤษฏพงศ ภูเพชร นายเอกพงศ เพชรโชติ 
นายคมสันต ธรรมนิติรักษ นายวันชัย นวลเขียว 
นางสาวรําไพ พาลี นายพิเชฐ เรืองนุน 
 

ภาค ๒ แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง 
นางสาวปรานี สุขศรี  นางสาวสุรีย เผาสุขถาวร  
นายปยะศาสตร ไขวพันธุ นายเจตน สถาวรศีลพร 
นางสาวเพ็ญนภา พจชมานะวงศ นายวิริยะ  วัฒนสุชาติ 
นางกรรณิกา สินธิพงษ นางสาวธันวรัตน ธนพิทักษ 
นางสาวปริตตา สดสงา นางสาวธัญธร ปงประเสริฐ 
นางสาวพัชราภรณ ศิริวิมลกุล นายอนันต คงเครือพันธุ 
นายสมชาย จิตการุณ นางสาวสุนันทา ศรีเพ็ง 
นางสาวมาริสา แกวนอย นายเจษฎา พรไชยา 
นายไชยรัตน แขวงโสภา นางสาวพจนีย แดนประเทือง  
นางสาววรวรรณ ชลินทรวัฒน นางสาวฐิติพร ปานไหม  
นายณัฐพล ลือสิงหนาท นางสาวจารุณี กิจตระกูล 
นายสัญญา นวลเจริญ นายนิรัญ อินดร 
นางสาวสิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล นางสาวปุญญาภา ไชยคํามี 
นายเอกสิทธิ์ วินิจกุล นางสาวนิตา บุณยรัตน 
นางสาวปาลีรัฐ ศรีวรรณพฤกษ นายนรินทร อิธิสาร 
นางสาวนพรัต อุดมโชคมงคล นางสาวขนิษฐา เติมตฤษณา 
นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ นายนวพรพล ไชยศิริ 
นางสาววรารัตน ไคขุนทด นายโรม ทีปะปาล 
นางสาวฤทัยรัตน ปทุมานนท นายเอกสิทธิ์ จันตะมา 
นางสาวพนมดา หลิมสกุล นายเทพประสิทธิ์ ทองสิน 
นางวชิราภรณ อนุกูล นางสาวสุชาดา ศรีเกลี้ยง 
นางจักราวดี มนูญพงศ นายสาธิต ศรีทอง 



             
 
                                                                                                        แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง   ๑๗๙๗ 
 

 

ศาลปกครองแหงความเชื่อม่ัน 

นายชัชวาล ขวัญแยม นางสาวรัฐญา สุขธรรมนิยม 
นายพัชรพล เตียวัฒนานนท นายชวิศ เหลาปยสกุล 
นางสาวลัคนาวดี สายมิตร นางสาววิภาวี อุยถาวร 
นางพีรญา ธีระกุล วิศิษฐพรหม นางสาวสุขฉวี รักตประจิต 
นางสาวปญญอนงค พากเพียร นายปรีดา โชติมานนท 
นางสาววีรดา ติวะสุระเดช นางสาวนุศณา แกวมา 
นางสาวนวรรถพร สัตยารักษ นางสาวปณณธร เพ็ญศิริพันธ 
นางสาวชุติมา ภูบุญเต็ม นางสาวมยุรฉัตร วุฒิยาน 
นางสาวกานตชิตา ชิตานนท นายสรวิศ เริ่มสุกรี 
นางสาวดวงแกว เกิดจันทร นางสาวจุฑามาศ สุรินทร 
นางสาวนันทรัตน ปญญา 
 
 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
นายเสิน ครองระวะ ผูเชี่ยวชาญดานคดีปกครอง รักษาการในตําแหนง
  ผูอํานวยการสํานักประธานศาลปกครองสูงสุด 
นายสุดชาย ชาญณรงค พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
นางสาวอมรรัตน ปยะดํารง พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
นายนพดล วิเวกแวว พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
 
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
นางสาวธันวรัตน ธนพิทักษ พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ 
นายไชยรัตน แขวงโสภา พนักงานคดีปกครองชํานาญการ 
นายพิเชฐ เรืองนุน พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 
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